
Oponentský posudek práce: Biodegradace nových typů lehčených polyuretanů v různých 

environmentálně relevantních mikrokosmech 

Diplomová práce se zabývá relevantním environmentálním tématem problematiky biodegradace 

plastů, konkrétně polyuretanů v půdách. Úvod práce je logicky členěn a čtenáře seznámí se 

základními aspekty této problematiky metodologickými možnostmi studia v dané oblasti. Autor 

celkem vhodně popsal jak problematiku poyluretanů, její výroby, tak celkem vhodně popsal otázky 

biodegradace a možnosti identifikací organismů při tomto studiu. úvod obsahuje jen malé množství 

formulačních nepřesností, nebo neobratností.  

Cíle práce jsou definovány jasně a pouze u jedné z hypotéz se objevila nepřesnost, která je 

diskutována níže. Metodická část je dobře zpracována  a metody jsou reprodukovatelné. Výsledky a 

diskuze jsou celkem správně popsány až na několik celkem závažnějších chyb, které jsou minimálně 

nutné opravit.  

Práce přináší relativně zajímavá data, nicméně obsahuje celou řadu formálních a faktických chyb. 

Přesto ji prozatím při úspěšné obhajobě a při případných opravách formou opravného lístku 

doporučuji.  

 

Dotazy a komentáře: 

Po formální stránce práce nemá ucelenou formu odkazů a rovněž by se měla sjednotit. 

Příklady: (Howard et al., 1999 & 2012); Howard et al. (1999 a 2012); (Shah et al., 2013a & 

2013b); (Darby a Kaplan, 1968); (Klamer & Bååth, 2004); (Clarridge J. E., 2004) 

 

Str. 9 „Nicméně v České republice je stále nejčastějším odbytištěm plastového odpadu 

skládkování (PlasticsEurope, 2020). Z celosvětového hlediska jsou plasty velkým problémem a je 

odhadováno, že dochází k recyklaci pouze zhruba 14 % plastového odpadu.: 

Je to vhodná citace? Odkud se vzal odhad 14% recyklace? 

 

Str. 9 „V posledních letech je skloňováno i téma mikroplastů – jejichž nejzkoumanějšími zástupci 

jsou produkty osobní péče a mikroplasty z textilních vláken (Nielsen et al., 2020).“ 

To je nevhodná až nepravdivá formulace. 

 

Str. 11 CMR zkratka není vysvětlena 

 

Str. 12 „Další častou uvažovanou proměnnou při použití polyolů je jejich molekulární hmotnost – 

lehčí polyoly se používají pro syntézu tvrdších, tužších polyuretanů, zatímco těžší polyoly pro 

syntézu poddajnějších a pružnějších materiálů (Akinydoyo et al., 2016).“ 

Jak si toto vysvětlujete? 

 

Str. 14 „mikrobiální houby a bakterie“ 



Nevhodná formulace 

 

Str. 14 „V případě hub dochází k přichycení pomocí hyf, které mechanicky pronikají do plastu“ 

Nevhodná formulace 

 

Str. 16 Místo „biouhlí“ je vhodnější termín „biouhel“. 

 

Str. 16 Vysvětlete termín „environmentálně persistentní volné radikály“, vznik formu atd. 

 

Str. 20 „výsledků studie se tak dá usuzovat, že kometabolismus se v nějaké míře projevuje u 

sterilizovaných vzorků, nicméně u vzorků, které sterilizací neprošli pravděpodobně dochází ke 

spolupráci vícero organismů (Rafiemanzelat et al., 2015)“ 

Jak autoři rozlišili vliv kometabolismu a jak se vysvětluje vliv sterilizace? 

 

Str. 27 „Vzhledem k očekávané účasti hub na biodegradaci PUR bude v biofilmu na povrchu 
materiálu naměřena větší biomasa hub než bakterií.“ 

Nesmyslná formulace 
 
Str. 29 Jaký mohl mít vliv použití nylonu při testech biodegradace? 
 
Str. 31 Místo vypálené je vhodnější vyžíhané.  
 

Str. 32 Zbytečný znovu nepoužitý index C13:0 
 
Str. 38 Obrázky 9 a 11. Z textu vyplývá, že data představují průměr z 2 paralel. To lze použít 
pro ilustraci, ale stěží lze počítat směrodatné odchylky.  
 
Str. 41 „že ve druhém opakování biodegradačního testu s použitím litterbagů, byla v biofilmu na 
povrchu polyuretanu zjištěna vyšší biomasa hub než ostatních mikroorganismů.“ 

Nesmyslná formulace 
 
Str. 43 „V diplomové práci byla pro identifikaci mikrobiálního společenstva biofilmu použita 
metoda PLFA“ 
PLFA identifikovat mikroorganismy neumí. Došlo k charakterizaci, nebo spíše stanovení 
mikrobiální biomasy. 
 

Str. 44 „Výsledky z analýzy PLFA, ale neukázaly signifikantní rozdíl mezi složením mikrobiálního 
společenstva na biofilmu PUR z půdy lesní a z půdy polní. 

Nesmyslná formulace 
 
 
V Praze, 21.5.2021      Tomáš Cajthaml 


