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jméno 
 příjmení  název 

práce 

Bc. Štěpánka Stránská 
Využití analýzy fosfolipidických mastných kyselin při studiu biosušení 

 

kriterium zdůvodnění  známka 
 

Typ cíle a název DP Název práce odpovídá obsahu. Jedná se o experiment zaměřený na hodnocení vývoje 
skupin mikroorganismů zapojených do procesu biosušení směsi čistírenského kalu a 
dřevní štěpky.  

 

Vlastní přínos a 
náročnost 

Autorka musela v rámci řešení zpracovat a poté analyzovat enormní množství 
vzorků. Při hodnocení 4 různých cyklů biosušení (prováděných vždy ve dvou 
variantách – mezofilní a termofilní režim) a 5-7 odběrech vždy šesti paralelních 
vzorků z každého reaktoru se jedná řádově o stovky časově náročných analýz. 
Přitom každé jednotlivé stanovení obsahu PLFA poskytuje velké množství dat, které 
je potřeba vyhodnotit a správně interpretovat. Autorka pro tento účel zvolila jak 
častěji používané hodnocení vývoje jednotlivých skupin mikroorganismů, jako jsou 
houby, bakterie (G+ a G-), jejich vzájemné poměry atd., tak statistické hodnocení 
pomocí PCA. Pomocí biplotů vizualizovala korelaci mezi vzorky odebranými 
v různých etapách procesu a jednotlivými PLFA bez specifikace výše uvedených 
skupin mikroorganismů. To vneslo do hodnocení procesu biosušení nový pohled, 
který může být v praxi dobře využitelný (například cyklopropylové nasycené PLFA 
jako ukazatel stability kompostovaného/biosušeného materiálu). Jednalo se tak o 
velmi ambiciózní a náročný úkol, který autorka zvládla výborně.  

 

Otázky a hypotézy Hypotézy jsou formulovány srozumitelně a byly potvrzeny/vyvráceny s využitím 
adekvátních metod.  

 

Design metody a 
data 
 

Zvolené metody poskytly dostatek dat pro statistické vyhodnocení, přičemž časová i 
technická náročnost jejich sběru již byla zmíněna. Jedinou slabinou může být nízká 
homogenita vzorků pro analýzy, která vyplývá ze samotného uspořádání testů 
biosušení v reaktorech o pracovním objemu 100 l a charakteru sušeného materiálu 
(směs štěpky a čistírenského kalu). Na tuto část práce ale autorka neměla žádný vliv, 
vzorky pro analýzy PLFA získala od spolupracující firmy. 

 

Zpracování dat 
 

Metody pro zpracování a vyhodnocení dat jsou dle mého názoru vybrány správně a 
byly autorkou zvládnuty a pochopeny, včetně PCA analýzy. 

 

Presentace dat  Data jsou prezentována ve vhodně zvolených  grafech, tabulkách a diagramech 
přehledně a neduplicitně.  

 

Interpretace dat 
 

Interpretace dosažených výsledků v kapitole 5  je naprosto vyčerpávající a precizní.  

Literatura 
 

Množství prostudované literatury několikanásobně převyšuje požadavky kladené na 
běžnou DP. Autorka prostudovala (a z kontextu vyplývá, že velmi podrobně) cca 
240 recenzovaných zahraničních publikací a dále cituje dvě webové stránky. 
Teoretická část se tak může stát velmi kvalitním studijním materiálem pro 
profesionály v daném oboru. Totéž platí o kapitole, která zahrnuje diskuzi výsledků. 

 

Logika textu a 
formální úprava 
 

Práce splňuje všechny formální náležitosti, text je srozumitelný a logický. Ve 
výsledcích jsou uvedeny jen relevantní grafy a diagramy, doplňující údaje autorka 
umístila do přílohy. Předpokládám, že údaj 105 KTJ.g-1 na str. 10 je překlep a 
správný údaj je 105. Překlepů a gramatických chyb je jinak v práci minimum. 

 

výsledná 
známka 
 

Diplomovou práci Štěpánky Stránské jednoznačně doporučuji jako podklad pro 
udělení titulu Mgr. 

 

Dotazy: 
 

1. V textu se několikrát vyskytuje výraz „kal ze skládky“ (např. poslední odstavec na str. 23). Co si pod 
tímto výrazem můžeme představit? 

2. V práci jako marker pro přítomnost hub používáte PLFA 18:2ɷ6,9, který je (jak uvádíte v kap. 3.2.1.1.) 
přítomný i v rostlinné biomase. Myslíte si, že by přimíchávání dřevní štěpky do kalů může ovlivnit 
celkový výsledek? 

 


