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Průběh obhajoby: Studentka přednesla téze a výsledky své diplomové práce, která měla

charakter manipulačního experimentu. Posudek školitele i posudek
oponenta byly předneseny v plném znění. V posudku oponenta
zaznělo velmi kladné hodnocení zejména na zpracování velký objem
vzorků (asi 300) poměrně složitou analytickou metodou. V posudku
oponenta zaznělo několik dotazů, na které studentka velmi
uspokojivě odpověděla. Z pléna pak zaznělo několik dalších dotazů:
Jeden z cílů bylo zjistil, zda analýza PLFA je vhodná pro hodnocení
účinnosti biosušení, na konci cyklu A teplota stoupla zase ke 40°C,
proč, co to způsobilo? Ze sumárních dat to není dobře vidět, ale
během termofilní reakce roste T i biomasa mikroorganismů, nicméně
u mezofilní reakce T klesá, ale biomasa roste. Které organismy tu
biomasu tvoří? Proč mrtvá štěpka pro biosušení nevadí a živá by
vadila? Vysvětlete označení statisticky významného rozdílu – viz obr
1 na prezentaci. Jak vypadá fosfolipidová mastná kyselina, a jak
funguje její využití pro identifikaci typů mikroorganismů? Na dotazy
z pléna odpovídala studentka velmi uspokojivě a s erudicí, prokázala,
že se v tématu výborně orientuje.
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