
Štolitelst<ý posudek na diplomovou práci Evy Pojerové

Di plom ová práce .. DekoIorizace syntetických barviv I ig n i no|ytickým i

houbami Pleurotus ostreatus a lrpex lacteus v bioreaktoru'' je zaměřena na
environmentální prob|ematiku čistění odpadních vod kontaminovanými texti|ními
barvivy, která je stá|e ve|mi aktuální. Syntetická barviva představují významnou
skupinu antropogenních po|utantů prostředí, kontaminujících zejména vodní toky.
Rada průmys|ových barviv působí nejen optické znečistění povrchových vod,
nýbrŽ vykazuje i toxické a karcinogenní účinky. Při průmys|ové ap|ikaci se
značná část barviv pouŽitých v barvicím procesu nás|edně dostává do odpadních
vod a je vypouštěna do prostředí. Barviva představují řadu chemicky od|išných
struktur, jejichŽ společnou v|astnostíje obtíŽná bio|ogická roz|oŽite|nost a toxicita.
odstranění většiny těchto |átek aerobním procesem vyuŽívajícím aktivovaný ka|
je nedostatečné' Anaerobní bakteriá|ní rozklad aromatických azobarviv, která
představují největší skupinu barviv pouŽívaných v texti|ním průmys|u, můŽe vést
ke vzniku potenciá|ně karcinogenních aromatických aminů ohroŽujících Životní
prostředí. Je třeba tedy hledat a|ternativní a eko|ogicky šetrné způsoby degrada-
ce barviv, které budou kompatibiIní s klasickým procesem čistěnívody pomocí
aktivovaného kalu.

Lignino|ytické houby jsou organismy schopné díky komp|exu redox aktiv-
ních, extracelu|árních enzymů účinně degradovat |átky ná|ežící do různých
chemických skupin barviv, Mechanismus biodegradace, kteý pouŽívají, se |iší od
reduktivní bakteriá|ní degradace a nevznikají při něm karcinogenní aromatické
aminy. Tyto organismy jsou vhodnými kandidáty na pouŽití V procesu
bioremediace odpadních vod kontaminovaných různými barvivy. Mechanismus,
kteý tyto organismy k deko|orizaci barviv pouŽívají, není dostatečně znám'

Práce E. Pojerové se zaměři|a na studium moŽnostÍvyuŽití
imobi|izovaných hub v bioreaktorech pro degradaci reka|citrantních barviv.
Mode|ovými organismy by|y l. lacteus a P. ostreatL'ls, o nichŽ je z našich
předchozích studií izpracíjiných autorů známo, že degradují různé typy barviv s
re|ativně vysokou účinností. H|avní cíle práce byly: 1) porovnat schopnosti
perspektivních druhů |ignino|ytických hub l, lacteus a P' ostreaťus v podmínkách
ku|tur rostoucích v podobě biofi|mu na pevném povrchu v bioreaktoru
deko|orizovat hIavní skupiny průmyslově pouŽívaných barviv, 2) zjistit moŽnosti
vyuŽít tyto houby pro biodegradaci při dlouhodobém pouŽití v opakovaných
deko|orizačních cyk|ech, 3) s|edovat chování enzymových aktivit, o nichŽ by|o
prokázáno, Že se dekolorizace barviv účastní, v průběhu d|ouhodobé degradace,
a 4) pokusit se ověřit odo|nost houbových ku|tur k bakteriální infekci přijejich
d|ouhodobém pouŽívání.

Stanovených cí|ů práce by|o dosaŽeno, neboť by|a prokázána schopnost
obou ku|tur účinně deko|orizovat testované typy barviv v ce|ém spektru v|nových
dé|ek, byla prokázána moŽnost d|ouhodobě pouŽívat obě houby v opakovaných
biodegradačních cyk|ech, extrace|u|ární enzymové aktivity se udrŽova|y v
ku|turách iv nás|edných cyk|ech a podíle|y se na deko|orizaci, a u žádné z ku|tur
obou hub nebyl pozorován v d|ouhodobém průběhu pouŽívání, kdy by|o obtíŽné
udrŽet steri|ní podmínky, její ko|aps v důs|edku bakteriá|ní infekce. Naopak bylo
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V zjištěno, Že v ku|turách přijejich d|ouhodobém pouŽívání docháze|o k ucpávání
průtoku media nadměrným růstem biomasy, coŽ vyŽaduje změny v konsirukci
reaktorů.

V rámci své dip|omové práce se E. Pojerová zapojila do řešení projektu,
GA AV Čn tnnooz o411 . Dip|omantka projevilá schopnosÍ zv|ádnout potre.nne
mikrobiologické i biochemické metody a současně i značnou samostatnost při
provádění navrŽených experimentů. Svým svědomitým přístupem k práci a
potřebnou pí|í a výrvalostí usnadni|a moji práci ško|ite|e'
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