
oponentský posudek na doktorskou dizertační práci

Mgr. Vojtěcha Vejvo<ly

Nitrile-hydrolysing enzymes: Fungal nitrilases.

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká faku Ita

Před|oŽená doktorská dizertacní práce shrnuje výsledky rozsáhlé experimentální činnosti,
která by|a orientována na získání nových poznatků o nitri|asových enzymech, izo|ovaných
zejména z v|áknitých hub.

Jedná se z h|ediska eko|ogického o ve|mi dů|eŽitou a aktuá|ní prob|ematiku. Nitri|y jsou
součástí organických pesticidů a jejich metabo|itŮ, které se v Životním prostředí nacházejí ve
formě rozptý|eného znečištění, tedy v nízkých koncentracích na veIkých pIochách,
především v půdě (včetně zemědě|ské) a v dnových sedimentech.
Z pŮdy a dnových sedimentů se tyto po|utanty dostávají do potravního řetězce a při

d|ouhodobém působení mohou vyvo|at negativní nás|edky u nejrůznějších organismů včetně
č|ověka. Proto je v současné době ve světě výzkum zaměřen jednak na moŽnost podpory
přirozených pochodŮ, které směřují k e|iminaci těchto |átek ze Životního prostředí za
přijatelných ekonomických a technických podmínek, ale h|edají se i způsoby a podmínky, jak
zintenzivnit biodegradační postupy, nebot' přirozené postupy degradace těchto polutantŮ jsou
poma|é.
Ve světě i v Ceské repub|ice by| detekován výskyt chlorovaných herbicidů a pesticidů nejen
v půdách, a|e iv podzemních vodách.

Doktorská dizertační práce má62 stran a 13 pří|oh, které tvoří č|ánky pub|ikované v|etech
2006 aŽ 2010 V renomovaných zahraničních odborných časopisech. H|avní cást
provedených prací včetně pouŽitých metod a diskuze výs|edků je součástí právě při|oŽených
pub|ikací' UŽ jejich přijetí k pub|ikaci svědčí o kva|itě získaných výs|edků a jejich novosti.

Práce je sepsána výbornou ang|ičtinou, všechny tabu|ky a obrázky jsou ve|mi peč|ivě a
přeh|edně zpracovány.

Autor přirozeně vycháze| z výs|edků i dalších pracovníků Mikrobio|ogického ústavu AV ČR,
kde by| č|enem pracovního ko|ektivu a podí|e| se na publikacích jako spo|uautor.
Mgr. Vojtěch Vejvoda je 6krát hlavním autorem publikovaných č|ánků, 9krát spo|uautorem, je
autorem nebo spo|uautorem 17 posterů a účastnil se řady konferencí včetně mezinárodních'
Tuto rozsáh|ou pub|ikační činnost |ze povaŽovat za nadstandardní. Autor má rovněŽ
zkušenost z krátkodobé stáŽe v Německu.

Práce sp|nila stanovený cí| v ob|asti teoretické i |aboratorní. Zvolené metody byly adekvátní
zadanému úko|u, pouŽitý materiá| a zařízení p|ně odpovídají zvo|eným experimentá|ním
přístupům' Kromě běŽných metod by|y modifikovány postupy pro stanovení koncentrace
nitri|ů a jejich meziproduktů a by|a vyvinuta nová metoda pro rych|é stanovení enzymové
aktivity.

DosaŽené výs|edky shrnuté na str' 50 a 51 významně proh|oubi|y zna|ost o nitri|asach, by|y
popsány nové enzymy azískány informace o jejich struktuře a funkci. Zavýznamné povaŽuji
mnohonásobné zvýšení nitri|asové aktivity při ku|tivaci hub rodu Fusarium a zachování této
aktivity i po |yofi|izaci myce|ia' Tento krok by mohl vést k snadnému vyuŽití produktu
v provozních podmínkách. ověřeny by|y i rŮzné postupy imobiIizace, kdy fyziká|ní sorpce
ved|a jen k ma|ým ztrátám aktivity nitri|as.
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Doktorská dizertační práce Mgr. Vojtěcha Vejvody významně obohati|a současné zna|osti o
nové poznatky' na nichž |ze stavět při da|ším výzkumu. Doporučuji v řešené prob|ematice
pokračovat tak, aby by|o moŽné využít navrŽené postupy v provozních podmínkách.

Mgr' Vojtěch Vejvoda prokáza| vysokou vědeckou kva|ifikaci a vytvoři| vědecky originá|ní
práci dŮ|eŽitou pro da|šívýzkum.

Připomínky:
K doktorské dizertační práci nemám Žádné zásadní připomínky.

V textu jsou pouze formá|ní nedostatky'
- povaŽova|a bych za vhodné uvést V seznamu zkratek nebo Ve vysvět|ivkách

ktabu|kám izkratky a symbo|y všeobecně známéjako LD5q nebo EC (v tabu|ce a v
textu str. '13), T. vtabu|ce str.24. Význam hodnoty LD59 vTabu|ce 1 na str' ,13 navíc
nenÍzřejmý bez b|iŽšího vysvět|ení k čemu se |etá|nídávka vztahuje.

- při uvádění rozmezí s|edované ve|ičiny by se mě| správně pouŽívat zápis např.
10 mM _ 25 mM nebo (10 -25) mM, niko|i 10 aŽ 25 mM, jak je např. na straně27
uvedeno. V mezinárodních normách je tento postup dodrŽován, avšak i renomované
odborné časopisy méně přesný zápis akceptují.

K práci bych mě|a nás|edujícídotaz.
Proč se autor zaměři| na pouŽití nitri|as v|áknitých hub a zda uvažuje o jejich vyuŽití
v po|oprovozním meřítku s reá|nou kontaminovanou půdou?

Doktorská dizertační práce Mgr. Vojtěcha Vejvody přináší řadu nových poznatkŮ a výsledkŮ.
Doporučuji, aby byla přijata a aby jejímu autorovi byla udělena vědecká hodnost Ph.D.

Y Praze dne 8.6.2010 fu.,ri4/fu:4//,>
Ing. Simona Vosáhlová, CSc'
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