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Mgr. Kamila Šrédlová se ve své disertační práci věnuje studiu rozkladu 
polychlorovaných bifenylů prostřednictvím ligninolytických hub. Ač výroba těchto látek byla 
zastavena již téměř před padesáti lety, vzhledem ke své odolnosti proti odbourávání stále 
představují globální environmentální problém. Předložená disertační práce representuje 
významný přínos k úsilí o odstranění PCB jako stále přetrvávající kontaminace půdy i vody. 
Ligninolytické houby mají velmi zajímavé degradační schopnosti. Mgr. Šrédlová spojila 
výzkum mechanismů degradace polychlorovaných bifenylů a jejich vybraných 
transformačních produktů ligninolytickými houbami a ověřením možností technologického 
postupu s velkým aplikačním potenciálem. Použití vyplozeného substrátu hlívy ústřičné z 
komerční pěstírny k sorpci a biodegradaci PCB z historicky kontaminované podzemní vody 
představuje využití v podstatě odpadního materiálu. Biotechnologický aspekt předložené 
práce je velmi významný

Problematika je vysoce komplexní, zahrnuje náročné analytické přístupy, biologické 
metody i biotechnologické přístupy. O to jsou získané výsledky důležitější, i proto, že 
disertantka využila pracovně a časově náročný biologický model a zejména komplikovaný 
model chemický, polychlorovaných bifenylů je přes 200, a spolu s metabolity představují 
nepřebernou škálu látek s velmi shodnou strukturou a jen malými rozdílnostmi, které velmi 
znesnadňují jejich identifikaci a kvantifikaci. 

Disertace byla vypracována na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty 
UK, ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i. 

Použité metodiky jsou shrnuty na několika stranách pouze informativně, neboť 
výsledky jsou prezentovány formou čtyř relevantních vědeckých prací. U dvou 
nejvýznamnějších prací je Mgr. Šrédlová první autorkou. Všechny tyto práce považuji za 
podstatné pro předloženou disertační práci, neboť ukazují výsledky i metodické zázemí pro 
řešení úkolů disertace. Tyto články v recenzovaných časopisech s IF obsahují podrobně 
metody, výsledky a zde jsou tyto výsledky dobře diskutovány ve světle údajů zahraničních 
prací. 

Velmi dobře je zpracován úvod do problematiky, který zahrnuje velmi podrobný 
literární přehled. Je zde pečlivě a čtivým způsobem shrnut současný stav této složité a 
komplexní problematiky. K tomu posloužilo asi 450 citovaných vědeckých prací. 

Citované články byly použity nejen v přehledu dosavadních znalostí, ale též v 
diskusích u vlastních článků. Autorka presentuje výsledky různých metodických přístupů, je 



zřejmé, že zvládla široké spektrum metod analytiky, mikrobiologie i biochemie v míře 
potřebné pro splnění nároků disertační práce. Estetická úprava je dobrá, práce působí 
přehledným dojmem. 

Nemám připomínky, které by jakkoliv snižovaly odbornou úroveň předložené práce, 
ostatně články procházely recensním řízením v redakcích. Mám však několik drobných 
připomínek a dotazů:

1) V prvé řadě chci vyjádřit nevoli nad (ne)používáním biochemického názvosloví. Sice 
mám dojem, že chemické názvosloví je dodržováno, i hezky je psáno „methylace“ a 
podobně, ovšem dle platného biochemického názvosloví se názvy enzymů píší 
s krátkým „a“ a s „s“. Tedy peroxidasa a nikoliv peroxidáza. Sice pravidla českého 
pravopisu povolují obě formy, ovšem v odborném textu je nutno dodržovat odborné 
názvosloví. A disertační práce nesporně je vysoce odborný text.  

2) Dále bych se rád zeptal, zda jste nalezla hydroxy – methoxy deriváty PCB při Vašich 
kontinuálních pokusech s kontaminovanou spodní vodou.

3) U vody uměle kontaminované Delorem 103, používala jste nějaký detergent?
4) Zajímalo by mne, kolik procent z celkového obsahu PCB představují ty odstraněné di, 

tri, tetra a pentachloro bifenyly, možná mi uniklo, jaké je jejich zastoupení ve výchozí 
směsi a v efluentu.

Závěr: Disertace Mgr. Kamily Šrédlové přinesla řadu nových zajímavých výsledků, jakož i 
podnětů pro další práci. Autorka prokázala dle paragrafu 47, odst. 4, zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách, že má schopnost zvolit vhodnou strategii k řešení zadané problematiky, 
zvládnout a zdokonalit potřebné metody a kriticky zhodnotit dosažené výsledky v kontextu 
současného vědeckého poznání, a splnila cíle zadání. Prokázala schopnost a připravenost k 
samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje a proto doporučuji přijmout práci k 
obhajobě.
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