
Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je využití analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) 

pro stanovení skupin mikroorganismů v průběhu biosušení čistírenských kalů a jejich popis 

vzhledem k teplotnímu režimu biosušení.  

Byly sledovány 4 experimentální cykly A, B, C, D, přičemž cykly A, B a C, D se vzájemně 

lišily čistírenským kalem odebíraným ze dvou čistíren odpadních vod. Každý cyklus A, B, 

C, D probíhal ve 2 reaktorech s různými režimy provzdušňování pro porovnání mezofilního 

(max. teploty ±50 °C) a termofilního (max. teploty ±70 °C) režimu biosušení. Pro stanovení 

mikrobiálních skupin byla použita analýza fosfolipidových mastných kyselin (PLFA). 

Koncentrace jednotlivých PLFA byly podrobeny analýze hlavních komponent (PCA).  

Celková koncentrace PLFA odpovídající celkové mikrobiální biomase klesala v průběhu 

obou teplotních režimů cyklů B, C a D, oproti tomu ke konci obou teplotních režimů cyklu 

A byl zaznamenán nárůst celkové koncentrace PLFA. Výsledné celkové koncentrace PLFA 

dosahovaly statisticky vyšších hodnot na konci mezofilních režimů cyklů B, C a D. Vývoj 

poměru hub a bakterií ukázal, že houby se více uplatňovaly s postupem obou teplotních 

režimů cyklů A, B a termofilního režimu cyklu C. Na základě vývoje koncentrací PLFA 

charakteristických pro aktinobakterie bylo patrné, že nedošlo k nárůstu biomasy 

aktinobakterií ke konci termofilních režimů cyklů A, B a mezofilního režimu cyklu D. Vývoj 

poměru gram-pozitivních (G+) a gram-negativních (G–) bakterií ukázal, že ve fázi vysokých 

teplot u cyklů B, C a D se G+ bakterie více uplatňovaly při termofilním režimu. Kromě toho 

koncentrace PLFA charakteristické pro G– bakterie klesly v průběhu obou teplotních režimů 

cyklů A, B, C, D, což vypovídá o poklesu jejich biomasy v průběhu biosušení. PCA ukázala 

korelaci mezi PLFA i16:0, i17:0, a17:0 a vzorky odebranými ve fázi vyšších teplot. Kromě 

toho se vzorky odebranými na konci procesu korelovaly nejčastěji methyl-substituované 

PLFA a cyklopropylové PLFA, nicméně tyto výsledky se lišily jak mezi cykly, tak mezi 

teplotními režimy. Na základě výsledků analýzy PLFA je patrné, že vývoj skupin 

mikroorganismů byl různorodý a ukázalo se, že analýza PLFA poskytuje účinné hodnocení 

vývoje skupin mikroorganismů při biosušení čistírenských kalů. 
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