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POSUDOK k dizertačnej práci Mgr. Martiny Pravečkovej 

„Divergentnímikrobiálni konsorcia respirujúci organohalidy v sedimentech kontaminovaných 

PCB“ 

Prácu Mgr. Martiny Pravečkovej by som jedným slovom ohodnotila ako vynikajúcu. Prehľadnosť je 

pri takom obrovskom množstve informácií výborná. Text je písaný v angličtine, ku ktorej nie je čo 

vytknúť, je veľmi dobre čitateľná. Drobné formálne nedostatky, ktoré sa v práci vyskytujú neznižujú 

kvalitu práce a preto sa nimi nebudem zaoberať. 

Pani magisterka sa zaoberá vlastnosťami a schopnosťami mikrobiálnych konzorcií izolovaných z 

okolia výpustného kanálu z chemického podniku Chemko Strážske, jedného z bývalých najväčších 

svetových producentov polychlórovaných bifenylov (PCB). V Československu sa tieto zlúčeniny s 

užitočnými technologickými vlastnosťami vyrábali v Chemko Strážskom pod rôznymi názvami – 

Delor 103, Delor 105, Delor 106, Delotherm, Hydelor, Delofet. Počas výroby však vznikal aj odpad, 

ktorý buď unikal priamo do životného prostredia (prevažne cez odpadový kanál podniku), alebo sa 

ukladal do sudov, vriec, ktoré sa uložili do skladovacích priestorov. Výroba sa skončila v januári 

1984. Akým spôsobom sa bude tento problém riešiť na Slovensku, zatiaľ nie je úplne jasné. Diskusia o 

problematike starých environmentálnych záťaží prebieha už asi 25 rokov. Preto si myslím, že každý 

nový vedecký poznatok v tejto oblasti je veľkým prínosom do budúcnosti prípadného riešenia tohto 

obrovského problému. 

Ciele práce sú definované veľmi ambiciózne a komplexne. Autorka sa okrem zloženia mikrobiálnych 

konzorcií z jednotlivých stanovíšť venuje aj ich degradačným schopnostiam, a dokonca sa snaží 

parciálne definovať reálne podmienky z odberových miest. 

Experimentálna stránka je veľmi komplexná, kvalitne spracovaná. Práca zahŕňa množstvo 

experimentálnych metód najmä molekulárnobiologických, a siaha až na hranicu analytickej chémie. Z 

uvedenej práce vyplýva, že autorka je erudovaná v molekulárno-biologických a čiastočne i v 

analytických metódach. Je zrejmé, že prácu uskutočnila v kolektíve, ktorý má v tejto komplexnej 

problematike skúsenosti. 

Výsledky a diskusia sú prehľadne štruktúrované a podčiarkujú komplexnosť práce. Degradačné 

experimenty v anaeróbnom prostredí a bližšia charakterizácia izolovaných konzorcií sú zvládnuté na 

veľmi vysokej úrovni. Veľkým prínosom je objavenie s vysokou pravdepodobnosťou nového taxómu. 

Autorka zadefinovala nový klaster „Strazske cluster“, ktorý má sľubný veľký degradačný potenciál a 

dúfam, že sa bude pokračovať v jeho ďalšom výskume. 

Vysoká odbornosť práce je podporená kvalitnou publikačnou činnosťou, stážami a konferenčnými 

príspevkami. 



Pre autorku mám nasledujúce otázky: 

 Aký vplyv má podľa autorky vplyv množsta organického uhlíka v sedimente na sorpciu PCB 

a čo sa za pojmom organický uhlík ukrýva ? 

 Dochádza k degradácii, dechlorácii PCB vzhľadom na presnosť merania a prípadný odpar ? 

Bolo by zaujímavé aj sledovanie zmien toxicity počas experimentov, aké by zvolila metódy? 

Vedela by ste odhadnúť čo sa deje priamo v prírodných podmienkach v miestach odberu? 

 Existuje možnosť nejakého technologického využitia tohto nového klastra (Strazske cluster)? 

Záverom konštatujem, že uchádzačka Mgr. Martina Pravečková jednoznačne splnila a dokázala 

schopnosť a pripravenosť na úspešné ukončenie doktorandského štúdia. Navrhujem dizertačnú prácu 

prijať a po úspešnej obhajobe udeliť vedeckoakademický titul PhD. 

V Bratislave 30.8.2016 

 

Ing. Zuzana Stachová Sejáková, PhD. 


