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PosuDEK OPONENTA Diplomové próce Evy Pojerové:

DEKotoR|zAcE sYNTETlcKÝcH BARV|V t|GNo|.YT|cKÝMl HoUBAM| PleuroÍus osfreofus o |rpec |ocfeus
V BIOREAKTORU

H|ovním cí|em před|oŽené dip|omové próce by|o ověňt moŽnosti oplikoce o imobi|izoce
kuItury |igno|ytické houby v bioreoktoru, potenciÓ|u dIouhodobého udrŽení efektivně
degrodující ku|Ťury o moŽnosŤi opokovoné degrodoce chemicky odlišných typů borviv
houbomil. /ocfeus o P. osfreofus.

Význom před|oŽené prÓce je zřejmý, proioŽe v průběhu bio|ogického čištění odpodních vod
mŮŽe dochózet i k bioŤronsformoci borviv o vzniku toxických meziproduktŮ. SomotnÓ borvivo
jsou ve většině přípodŮ toxickÓ somo o sobě, tokŽe jejich přítomnosŤ v odpodních vodóch
mŮŽe působit rovněŽ nepříznivě nejen no somoŤný bio|ogický proces čištění, <r|e pň přechodu
do vyčištěné odpodní vody negotivně ov|ivňovot její kvo|itu. Proto chorokierizoce podmínek
pro imobi|izoci pouŽívoných hub včetně sŤonovení bioinŽenýrských porometrů deko|orizoce
ve fermentoru bude s|ouŽiŤ k intenzifikoci čistícího procesu odpodních vod, které obsohují
diskutovonÓ prŮmys|ově pouŽívonó borvivo o mó význom jok z hledisko Íechnického. tok
ekonomického.
Kromě toho by|o prÓce zoměřeno no souhrnné posouzení v|ivu enzymotických oktivit
diskutovoných hub no prŮběh deko|onizoce. Nedílnou součóstí prÓce by|o stonoviŤ moŽnosti
imobi|izoce o dlouhodobé udrŽení Účinné degrodující ku|tury v zÓvislosti no pouŽitém
moŤerió|u pro imobi|izoci.

PřehIed |iŤerotury
Dip|omontko pňstupovolo ke zprocovóní doného témoŤu zodpovědně, coŽ je vidět
z rozsÓh|ého souboru |iŤerÓrních odkozŮ, které zohrnují moteriÓly výhrodně v onglickém
jozyce. Dobře ztvÓrněnó rešerše je dŮkozem. Že outorko plně proniklo do problemoŤiky
zodoného Úko|u o tok získolo potřčnou odbornou prŮprovu k řešení. LiterÓrní čóst je
ZprocovonÓ přeh|edně, obsohuje podsŤotné informoce o houbÓch bí|é hni|oby, stručnou
informoci o biodegrodoci synŤetických borviv dřevokoznými houbomi o ostotními
mikroorgonismy. AuŤorko podóvÓ uce|ené informoce o h|ovních fokiorech ov|ivňujících
funkci enzymů. kultivoční podmínky o foktory fyziologie hub. Počet |iterÓrních odkozů je ve|mi
vysoký o ukozuje, Že ouŤorko s literoturou umí procovoi o před zohójením próce získo|o velké
mnoŽství informocí o řešené prob|emotice' Literórní odkozy jsou oktuÓ|ní. ovšok v někŤeých
přípodech se |iterÓrní odkozy uvedené v textu nenochózí V seznomu |iterotury (nopř' no sŤr.

74 citoce Novotný ei ol., 2002,).
Provopis někdy ko|ísó (nopř. no sir. 2l v první věŤě odstovce 3.4.2je poprvé psóno peroxidós,
o s|ovo dÓle peroxidoso hned 2x). V celé prÓci se občos vyskytnou chyby v provopise joko
nopř. : ,,houbovích proxidÓs.. v témŽe řÓdku o vyskytuje se zbytečné pouŽívóní cizích slov
(reogens |ze nohrodit s|ovem činid|o).

MoteriÓ|o metody
Toto kopito|o je zprocovÓno v rozsohu, kteý sp|ňuje poŽodovky no ni klodené. PodóvÓ
dostotečné informoce o pouŽitých metodÓch i moteriólech o přístrojích. Po formÓ|ní strÓnce
exisŤují některé nedostotky (chybí čís|ovóní rovnic, u někteých přísŤrojŮ o chemikó|ií chybí
výrobce).

Zvo|ené metody provódění pokusů i jejich vyhodnocení jsou pro próci odekvótní o jejich
pouŽití pň řešení dip|omové próce přiměřené cí|Ům.

5. Výs|edky. ó. Diskuse, 7.TÓvér
Výsledky jsou zprocovÓny přehledně o josně, orientoce v nich je snodnÓ. Toto čÓst svědčí o
mno*tví provedené próce. Uvedené výs|edky přesohují kvontitou rozsoh běŽný pro jiné
diplomové prÓce.



Zóvéry z vyhodnocení výs|edků jsou josné, odpovídojí cíli prÓce o postupu řešení.
Inierpretoce výsledků je sprÓvnó.

KomenŤÓř k textu próce o otózky no outorku,, které mojí doplňující chorokŤer, jsou uvedeny
no nÓsledující strÓnce. Dip|omovó prÓce je po grofické strónce vyprocovÓno velmi peč|ivě.
je dop|něno oktuó|ními foŤogrofiemi dokumentující posŤup prÓce o je no ve|mi dobré Úrovni.
Autorko prokózo|o, Že je schopno somostoŤně zprocovoi doné témo o interpretovot získoné
o Zprocovoné výs|edky. Dip|omovÓ próce sp|ňuje nóroky,,které jsou klodeny no ni joko no
dip|omovou o |ze jidoporučit k obhojobě.
DosoŽené o v próci prezenŤovoné výs|edky jsou ve|mi dobré o kvo|itní. Proto i přes výhrody k
formó|ní strónce próci k|osifikuji k|osifikočním stupněm výborně .
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KomeniÓř k texŤu próce :

-VprÓci,"uy,t.ytuií?.oYo?.:!Í^.n,o,,kterévsoučosnédoběpřipouŽiŤípočíŤočové
techniky lsou noprosio zbylečn9^'. 

^^.^.,r{ázn neb( ' -=.l!i zo důkoz. Že

- Nejednotnolt';5:ěiiř';:,rl.':'..""ť"T;.:x?'sffi:: 5::iJi::l?oo..lT'^"u
tormotní sirÓnce dip|omove pro<

.ZtexŤuprÓcene|zezjistiŤ,roriňoiov|ypokusyil;k*ilyojokóbyločeŤnosŤ
stonovení

-VrešeršníČÓsti!ekyslíkuvód.ěnlokojedenzfoktorŮ.kteýov|ivňujejokrůst,Ťok
enzymotickJ., ofuvitu..v oroqá.re,ěo",ti,ň"ňi 

niroe.)áiÁr". iár bylo zoiištěno, Že ieho

koncentrocá v růstové* ..o.,.)-Ňň Jo,tot.č"Ó ;' ';;ňá: 
ye,1se;ň s|edovoných

nÓdobÓch, lok vůbec oyto'stedlůno koncentroce áňuitcnen9 ptr,ku o zdo se jeho

nedostoter nemoh| projevii 
"9;ó;i" 

éiowuitc un"v*o,.o til.n no deko|onizoci .

.CílemprÓcebylo,mimoi|;,.;;*not.vrroono't-pouz'onýchmoteriÓlupro
imobilizoci.]ivri't.,t".]::):í"íi-ffi [:f w;: jy;::ll;*:i::i"?S.'B.li:
přestoŽe v Úvodě.'? *]:.: :,
testovÓnopolyethylenouo.pe'no.l.'.úř.iora*")á|iňJ-eár'obyltentomoteriÓl
vyloučen z dolšího testovont.


