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Téma předložené práce je vysoce aktuální a zároveň potřebné, neboť o bioremediacích a vlivu 

toxikantů na ekologii se v posledním desetiletí píše nejen v odborném, ale i populárním tisku 

velmi často, ovšem mnohdy bez patřičné kvalifikace a erudice. Tato práce je velice poctivá a 

potřebná neboť na praktických experimentech hodnotí reálné vzorky zemin a podzemních vod, 

jednak s hlediska jejich probíhající bioremediace a jednak porovnává účinnost různých typů 

testů pro zjišťování toxicity. Ráda tedy konstatuji, že cíle práce byly zvoleny znamenitě a 

aktuálně. 

Po formální stránce je disertační práce o rozsahu 147 stran sepsaná standardním postupem a 

členěním. Literární přehled má jasnou koncepci vycházející z přehledu testů ekotoxicity, od 

prokaryot až po různé typy bezobratlých živočichů, dále se zabývá bioremediací běžných 

polutantů a je zakončen hodnocením účinnosti bioremediace a stručným přehledem 

ekotoxikologické legislativy v ČR. 

Část věnovaná popisu materiálu a metod je rozsáhlá a podrobně vypracovaná. Popis testů 

ekotoxicity je kvalitně provedený a mohl by sloužit jako výukový materiál. V několika případech 

jako str. 30 (5.5.1.5), str. 33 (5.5.2.5) a str.39 (5.5.4.5) je nevhodně použit termín „ředící voda“, i 

když jak z popisu vyplývá se jedná o „ředící roztok“ nebo „ředící tekutinu“.  

Výsledková část (30 stran) nejprve vyhodnocuje vybrané testy ekotoxicity počínaje použitím 

Vibrio fischeri, dále inhibice růstu kořene S.alba, inhibice růstu okřehku L.minor, imobilizace 

korýše D.magna, inhibice růstu a mortalita žížal E.fetida a inhibice růstu a mortalita korýše 

H.incongruens. Data uvedená v této části představují výsledky ekotoxicity různých typů 

materiálů, ale tato „nesourodost“ je odstraněna v části 6.2, která mapuje průběh bioremediace 

jednoho typu kontaminované zeminy a zároveň s poklesem koncentrace polutantů je měřena 

ekotoxicita všemi v práci uvedenými postupy. Autor zde potvrdil fakt, že během bioremediace 

mohou činností degradujících mikroorganismů vznikat látky toxičtější než samotné polutanty. 

Výsledky získané kompostováním kontaminované zeminy (6.3) nepoužily celou baterii testů, 

nicméně potvrdily vysokou účinnost kompostování na snižování ekotoxicity. Testy s V.fischeri a 

E.fetida po 12 měsících bioremediace prokázaly nepřítomnost toxických látek. V pokusech 

uvedených v části 6.4 mi nebylo jasné, zda se na podzemní vodu získanou z vrtů nějak 



působilo, nebo zda byla použita metoda „přirozené atenuace“, neboli důvěra v aktivitu 

mikroflory přítomné v místě kontaminace, neboť z testů je zřejmé snižování ekotoxicity 

v závislosti na čase. 

Práce je zakončena rozsáhlou diskusí, která má téměř stejný rozsah jako výsledková část (27 

str.). Mgr.T. Hubálek velmi podrobně a erudovaně probírá aspekty jednotlivých testů. 

Samostatnou kapitolu věnuje testům používajícím V.fischeri, které mezi testy měřícími 

krátkodobou expozici toxikantů náleží ke zlatému standardu. Autor správně upozorňuje na 

skutečnost, že míra toxicity v tomto uspořádání je dána rozpustností sledované látky. Použití 

různých druhů rostlin, ať se jedná o klíčivost nebo inhibici růstu kořene je pak závislé na faktu, 

zda se užije výluh nebo kontaktní uspořádání, kde je nejcitlivějším indikátorem L.sativa. Testy 

užívající okřehku L.minor byly použity v disertaci a ukazují vysoký potenciál tohoto uspořádání. 

Vysoce citlivé testy používající různé typy korýšů, zde D. magna a H.incongruens rovněž náleží 

ke krátkodobým testům a jsou náročné na správný chov testovacího materiálu. V této 

souvislosti bych se ráda zeptala, zda autor nalezl nějakou zmínku o testu používajícího 

ploštěnku Dugesia dorothocephala, který má být vysoce citlivý i k dioxinům. Udržovací chov je 

v Botanické zahradě UK v Praze ( RNDr. V. Větvička, 2004). Konečně testy užívající žížaly 

E.fetida, jsou klasickou ukázkou kontaktních střednědobých testů splňujících nejnáročnější 

požadavky hodnotitelů. Závěr diskuse porovnává různá uspořádání testů tak, aby bylo 

postiženo konkrétní znečištění. Ze seznamu použité literatury (napočítala jsem 339 citací) je 

zřejmá vysoká míra objektivity a snaha disertanta nalézt optimální výběr biotestů pro konkrétní 

kontaminace. I když vlastní závěr práce je velmi stručný říká podstatné: pro posouzení toxicity 

je nutné použít vhodnou kombinaci testů mezi které musí být také zařazeny kontaktní testy 

ekotoxicity. 

Práce má minimum překlepů, ale musím zmínit chyby v názvech organismů, které by měly být 

opraveny. Na straně 134 Lepidum sativum, ale na staně 11 a 94 Lepidium sativum. Totéž se 

týká jetele: na straně 95 správně T. pratense ale na staně 134 chybně Triforium pretense místo 

Trifolium pratense. 

Doporučuji komisi pro obhajoby přijmout disertační práci Mgr. Tomáše Hubálka jako podklad 

pro udělení titulu PhD. 

V Praze dne 8.8. 2008 
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