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Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku biodegradace polychlorovaných bifenylů 

ligninolytickými houbami, které patří k jedněm z mála organismů schopných jejich efektivního 

rozkladu. V rámci práce byl studován mechanismus degradace vybraných transformačních produktů 

PCB in vitro s identifikací vzniklých intermediátů. I přes několik desetiletí výzkumu PCB a jejich 

vlastností stále chybí řada informací o přesném mechanismu jejich toxicity i ekotoxicity a o jejich 

chování v životním prostředí, včetně popisu některých mechanismů degradace. Tyto nedostatky se 

týkají nejen PCB, ale i jejich transformačních produktů. Předložená disertační práce posunuje lidské 

poznání právě v těchto zmíněných oblastech. Publikovatelnost výstupů práce je i v mezinárodních 

časopisech velmi dobrá, což studentka dokázala řadou publikací v renomovaných impaktovaných 

časopisech. 

 

Práce obsahuje řadu vlastních výsledků. Závěry práce jsou stručné a jasné a jsou v nich shrnuty 

konkrétní dosažené cíle. Zvolené cíle disertační práce byly splněny. Jako velmi kvalitní část práci 

hodnotím převedení zjištěných laboratorních výsledků do pilotního měřítka. Autorka práce tím 

předvedla schopnost převedení zjištěných poznatků do praktického využití.  

 

Disertační práce je sepsána formou komentovaných prací a skládá se z 80 stran textu. Práce je sepsána 

v českém jazyce. Teoretická přehledová část práce pracuje se 451 literárními zdroji, a to jak s novými, 

tak staršími pracemi. Součástí disertační práce jsou 4 přílohy – autorčiny vlastní publikované práce. 
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Autorka prokázala schopnost publikovat vlastní výsledky v odborných časopisech. K předložené práci 

nemám žádné připomínky. 

 

Otázka pro disertantku: 

• Jaké typy matric kontaminovaných PCB by bylo možné ve vámi navrženém pilotním uspořádání 

dekontaminovat? 

• Jaké produkty biologické degradace vznikají při použití lignolytických hub k rozkladu PCB? 

 

 

Závěr 

 

Uchazečka prokázala schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje 

dle § 47, odst. 4, zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Disertační práce obsahuje původní 

výsledky a splňuje požadavky kladené na disertační práci v daném oboru. 

 

Disertační práce Mgr. Kamily Šrédlové splňuje všechny náležitosti ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. 

o vysokých školách a dle čl. 31, odst. (10). Disertační práci Mgr. Kamily Šrédlové doporučuji 

k obhajobě.  

 

V Praze dne 30.8.2021 

 

prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD. 


