Posudek oponenta k dizertačníprúci RNDr. Zdeny Křesinové ,,Fungální
degr adace org onop ol ut untů s endo krinně disr uptivní aktivito u,,
Kandidátka vypracovala dizertaění práci v oblasti atraktivní environmentální
problematiky s konkrétnímzaměřením na bioremediačníprocesy využívající
biotransformační potenciál hub bíléhniloby. Jako substance byly zvoleny- látky z oblásti
endokrinních disruptorů jako sloučenin s výraznou nežádoucíĚiotogickóu aktivitou při

dlouhodobé expozici organismů subterapeutickými koncentracemi těchto kontaminantů.
Jak správně autorka uvádí v obecné části, tyto látky jsou v nedostatečnémíře
odstraňovány při stávající technologii čistírenodpadních vod á navíc mohou bý díky

soustavnému vstupu vlivem antropogenní činnosti považovány za pseudoperzistentní

v Životním prostředí.

je

koncipovrína jako komentovaný soubor publikací, coŽ je varianta sice
přípustná, nicméně z hlediska čitatele poněkud méně přívětivá a přehledn á, Áeboť tok textu
a
jeho logika je narušovénaodkazy do přiložených publikací. Kvalitní a obsráhlá práce
se potom
tříštía výsledný efekt až neskutečnéhomnoŽství práce a experimentů potom .'.ní tuk výrazný.
Autorka zpracovala sice stručný, ale na fakta velmi bohatý obecný úvod v němž se
zabývá jak endokrinními disruptory a jejich degradací tak i charakteiistikou pouŽitého
biologického materiálu. Tato část je sepsána s přehledem a pochopením problematiky, fakta
jsou utříděna vlogických souvislostech. Experimentální čášt;evelmi sůučná,
což je dáno
jednak určitou uniformitou experimentálních procedur a rovněž pojetím práce
z hlediska
_sporné
komentovaného souboru publikací. V tomto ohledu je poněkud
jak experimenty
prezentovat Tak jak je pojat odstavec 4.3, kdy je popsiína část experiňentu a potornnajednou
oďkaz do publikace mi nepřipadá příliššťastné.V kapitole vysĚdky a diskuse je situace o
hodně lepší'bý' vlastně především shrnuje fakta publikovaná v časópisech a očókával bych
v dané kompozici ve větší míře shrnuj ícía zastÍešujícíúvahy o
-óž''ostech, účinnostía
aplikovatelnosti mykoremediačníchprocesů.
K práci si dále dovolím několik faktických poznámek.
Abstrakt by měl shrnovat získanévýsledky' komentovat v něm počet publikací mi nepřipadá
adekvátní (str. 3), stejnějako na str. 10 vkládat odstavec co všechno p.á". obsahuje.
V seznamu zktatek a symbolů CBA, HBA je definováno poněkuď sporně, pollžívatRH ve
smyslu obecného organického substrátu rovněž není příliš vhodné.
Na str. 12 v tabulce chybí ve slovech fenanthren' anthracen h.
Na str. 14 uváďíte, že účinnostČoV je pro týo polutanty 60-90 oÁ, nevím z čehojste čerpala,
ale zdá se mi to příliš optimistické.
Na str. 15 pojem,,esterální cyklus" mi připadá poněkud zavádějící.
Str. 16, Tab.2 _ u vzorců steroidů bych preferoval vzorce s vyznačenímstereochemie.
Str' 19 - chlorbenzoové kyseliny- uvádíte 19 možných izomerů' jsou ty látky vůbec ve vztahu
Práce

izomerů?

str. 26 - reakce zapsaná pomocí názvů' se šipkou není příliš obvyklá, v případě takto
jednoduchých látek bych preferoval vzorce.
Str. 49 _ z nézvoslovného hlediska se v češtině v nétzvech nepoužíváchloro ale chlor
- Detektor diodového pole není správný název pro popisovaný přístroj
- Mobilni fáze sloŽená ze 60 Yo acetonitrilu není přílišpřesná formulace (co je ten
zb1rtek? _ nemusí to byt vždycky voda, procenta jsou v/v?)
obecně: Ikdyž vysoce hodnotím testování hmotnostních úbytkůstudovaných látek v korelaci
s úbytkem estrogenní aktivity musím konstatovat, že v mnohých případecil uváděných hodno
nebylo zcela jasné' o který parametr se jedná.

K práci bych měl následující dotazy:
l) Na str.14 a 31 uvádíte, že sorpce látek v životnímprostředí je závisláhlavně na lipofilní

povaze látek, je to úplně pravda?
2) Jak byly v práci stanoveny detekčnía kvantifikační limity?
3) Na stt. 67 kap. 5.8 uvádíte že zástupci hub byli schopni odstranit toxicitu pouze dočasně.
Jak si to vysvětlujete?

4) V publikacích přiřazujete metabolitům konkrétnístruktury na základě
spekter' jakým způsobem bylo toto pŤiřazení provedeno?
5) Je mykoremediace reálně použitelná v praxi? Máte

uspořádání?

představu

o

hmotnostních

technologickém

I když jsem vposudku napsal řadu výhrad, které neznějí zrovna pozitivně, tak si
závěrem dovoluji konstatovat, že pŤedložená práce je velmi kvalitni jak z hlediska
metodického tak i zhlediska mnoŽství odvedené experimentátní i teoretické ptáce. Přináší
velké mnoŽství originálních výsledků vědeckého charakteru a otevírá možnoiti posouzení
mykoremediace v praktických aplikacích.
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