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A. Aktuálnost zvoleného tématu 
 

Tématem disertační práce, jak vyplývá z jejího názvu, je využití 

procesu biodegradace při odstraňování starých ekologických zátěží. 

Práce je zaměřena na oblast města Vancouveru v Kanadě, kde bylo 

v minulém století k vytápění domácností i k ohřevu vody využíváno 

převážně topného oleje a dnes tyto rozpadající se podzemní nádrže 

představují vážná ekologická rizika pro celou oblast. 

 

Téma disertační práce považuji za velmi zajímavé a aktuální. 

 

 

B. Cíle práce 
 

Cíle disertační práce jsou stanoveny a popsány v úvodu práce. 

Základním cílem práce byla optimalizace procesu biodegradace ropných 

látek v zeminách s možností jejich ověření a využití v reálném 

prostředí in situ. Z obsahu disertační práce pak vyplývají další - 

dílčí cíle práce: na základě laboratorních experimentů navrhnout a 

optimalizovat živný substrát pro podporu indigenní mikroflóry tak, 

aby se celý biodegradační proces zefektivnil, a to nejen z hlediska 

snížení finančních nákladů, ale především z hlediska doby trvání 

vlastního procesu biodegradace.  

 

Cíle disertační práce byly jasně formulovány a byly splněny. 

 

 

C. Zvolené metody zpracování a postup řešení 
 

Metody biodegradace ropných látek z půd jsou popisovány od str. 13, 

konkrétně se použitým analytickým metodám vedoucím k optimalizaci 

biodegradačních konsorcií autor věnuje v rámci kapitoly týkající se 

metodiky v experimentální části práce. Stanovení ropných látek 

v zeminách bylo prováděno na základě analýzy uhlovodíků C10-C19 a C19-

C32 metodou plynové chromatografie v akreditovaných laboratořích. Pro 

úspěšnou sanaci autor navrhuje metodiku, kterou dokládá dosaženými 

výsledky z několika vybraných projektů v letech 2013 – 2016. 



K metodám práce, uváděným v praktické části disertační práci mám 

připomínky k části pro mikrobiologický rozbor. Stav mikrobioty in 

situ autor hodnotí pomocí intenzity mikrobiální respirace, kterou 

zakládá na množství vyprodukovaného CO2. Autor měl zřejmě na mysli 

metodu bazální respirace, která je standardizována normou ISO 16072 

2002. Vzhledem k zvolenému tématu disertační práce by však bylo 

vhodné uváděnou metodu doplnit i dalšími metodami hodnocení 

mikrobiální biomasy v kontaminovaných půdách a to tak, aby výsledná 

charakteristika co nejlépe odpovídala reálnému stavu. Jako naprosto 

nedostačující je uváděné hodnocení abundance a diverzity bakterií 

schopných biodegradace na základě uváděného Gramova barvení či 

záchytem na obohaceném médiu, neboť je dnes známo, že jen velmi malá 

část půdních mikroorganismů je prakticky kultivovatelná (do 1%).  

 

Metody charakterizující stav mikrobioty v zeminách před zahájením 

sanace a po jejím ukončení mohly být vhodněji zvoleny. Dnes jsou již 

známy metody mikrobiologické analýzy půd vhodněji charakterizující 

stav živé mikrobiální biomasy in situ, která je pro celý biodegra-

dační proces zcela zásadní.  
 

 

D. Zhodnocení výsledků dosažených disertantem 
 

V rámci experimentální části práce doktorand předkládá vlastní 

výsledky experimentu ověření principu biodegradace v laboratorních 

podmínkách (str. 86 – 97), zahrnující experiment degradace topného 

oleje za aerobních podmínek po dobu 53 týdnů. Výsledky těchto 

experimentů jsou prezentovány formou tabulek a grafů, které ukazují 

postup biodegradačního procesu v závislosti na různých podmínkách 

(teplota, vlhkost, pH, produkce CO2). Vedle těchto výsledků je uváděn 

vývoj koncentrace uhlovodíků C10-C19 a C19-C32 jako hlavní ukazatel 

kontaminace vzorků zemin.  

V další části následují výsledky experimentů k využití zeminy jako 

zdroje vhodných mikroorganismů pro biodegradační experimenty in situ 

(str. 98 – 113). Jako indikátorové kmeny stavu vývoje znečištění je 

uvedeno několik rezistentních kmenů bakterií, které byly izolovány a 

následně identifikovány do rodů Achromobacter, Pseudomonas, 

Bacillus, Micorcoccus, Corynebacterium. Ke zpracování výsledků v 

této části práce mám několik připomínek, především ke způsobu 

identifikace mikroorganismů. Identifikovat pouze na základě 

fenotypových a morfologických testů je, vzhledem k diverzitě 

uvedených taxonů (především u r. Bacillus a Pseudomonas), prakticky 

nemožné. Domnívám se, že k identifikaci uváděných druhů bakterií 

muselo být pracovníky laboratoře využito jiných metod, a proto žádám 

o jejich doplnění v rámci diskuse. Bez popisu příslušné metody práce 

uvedené výsledky identifikace bakterií v této části práce naprosto 

ztrácejí svůj vědecký význam. 

 

Výsledky práce autor uvádí formou tabulek a grafů, které dokládají 

vliv vybraných podmínek prostředí na vývoj kontaminace. Výsledky své 

práce autor doplňuje přehledem výsledků několika vybraných projektů 

v zájmové oblasti, kterých se účastnil, což lze rovněž považovat za 

jeho vlastní přínos k řešení uváděné problematiky s ohledem na 

budoucí praktická využití. 

 



E. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru 
 

Výsledky prezentované v rámci disertační práce považuji za zajímavé 

a významné především z praktického hlediska. Předkládaná disertační 

práce představuje možnost řízení biodegradačního procesu ke zlepšení 

stavu zemin po rozsáhlé kontaminaci topnými oleji. Práce má význam 

především pro lokalitu Metro Vancouver, kde se podle posledních 

odhadů nachází stále ještě několik tisíc nádob se zbytky topných 

olejů, které bude nutné v blízké budoucnosti ekologicky zlikvidovat. 

Předkládaný postup optimalizace biodegradačního procesu může sloužit 

nejen jako cenná metodika pro optimální provedení takového procesu, 

ale také jako podklad pro další studie fyzikálních, geochemických a 

biologických faktorů, které výslednou účinnost bioremediačních 

procesů v půdách ovlivňují. Tak může získat tato disertační práce 

ještě další význam v obecné rovině pro praktická přijetí vhodných 

nápravných opatření. 

 

Výsledky prezentované v této disertační práci mají přínos především 

pro bioremediační praxi a rozvíjí vědecká poznání v této oblasti.  
 

 

 

F. Publikační aktivita disertanta 
 

Z dostupných záznamů vědeckých databází k datu vypracování posudku 

vyplývá, že ing. Staufčík je spoluautorem 2 odborných příspěvků se 

záznamem v databázi Scopus i Web of Science. Oba příspěvky jsou 

konferenčními příspěvky z mezinárodních konferencí. Není mi známo, 

zda autor publikoval také v jiných recenzovaných mediích včetně 

domácích odborných časopisů. 

 

Publikační aktivitu ing. Staufčíka považuji za nedostatečnou, i když 

oba konferenční příspěvky jsou indexovány v databázi Scopus a Web of 

Sciences. Upozorňuji, že součástí obhajoby disertační práce by měl 

být úplný seznam vlastních prací vztahujících se k tématu disertace. 

 

 

 

G. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 

 

Disertační práce je v rozsahu 132 stran, je podložena celkem 122 

zdroji informací a obsahuje teoretickou i experimentální část.  

Teoretická část práce má rešeršní charakter a týká se složení ropy, 

působení ropných látek v půdách a přehledu základních metod 

biodegradace topných olejů. Součástí této části práce je také 

kapitola týkající se charakteristiky zájmového území, která je 

zřejmě úvodem k experimentální části práce. 

I když i nadále práce obsahuje řadu nepřesností a nesprávných 

tvrzení, s potěšením musím konstatovat, že se autor snažil 

zapracovat převážnou část mých připomínek z předchozího posudku 

včetně správného zápisu odborných názvů mikroorganismů a zpracování 

citací. Z hlediska struktury disertační práce připomínkuji způsob 

řazení textu v experimentální části práce, kapitola 8.2 (str. 85) by 

vzhledem ke svému obsahu měla být součástí kapitol věnovaných 

diskusi či závěrům práce.  



H. Připomínky k disertační práci 
 

K obsahu disertační práce mám několik připomínek a prosím autora 

práce o jejich zodpovězení v rámci diskuse k disertační práci. 

- V disertační práci se několikrát objevují rozporuplná tvrzení, 

např. ohledně degradace PAHs, kde na str. 28 (85) opakovaně 

uvádíte, že nejsnadněji jsou degradovány ropné uhlovodíky 

s kratšími řetězci. Z tabulek na str. 80 - 84 však vyplývá, až 

na výjimky, zcela opačný efekt. Jak tuto skutečnost vysvětlíte? 

- Aktivní složka mikrobioty byla hodnocena výhradně na základě 

produkce CO2. Můžete doplnit, jaké další metody k hodnocení 

stavu půdní mikrobioty in situ by bylo vhodné použít a proč? 

- Co obsahuje minerální sůl a minerální agar, které uvádíte 

v metodice na str. 69? 

- Na str. 69 uvádíte vzorec pro výpočet CFU, který je uveden 

chybně. Můžete ho uvést správně a v kontextu s ostatními 

uvedenými metodami pro „stanovení množství bakterií schopných 
biodegradace“ vysvětlit, proč byly právě tyto charakteristiky 
(A – E) vybrány k hodnocení abundance mikrobioty a co měly 

ukázat? 

- Jaké metody byly použity k identifikaci indikátorových bakterií 

v laboratoři I.G. MicroMed Environmental Inc.? 

- Na str. 85 uvádíte jeden ze závěrů, a to, že biodegradace je 

závislá na hloubce, ve které probíhá. Čím vysvětlíte tento 

závěr? 

- Ve své práci uvádíte, že během svého působení ve společnosti 

ALARA Ltd. jste vykonal několik stovek projektů remediace půd. 

Proč tedy tyto výsledky nebyly publikovány ve větší míře? 

 

 

 

 

 

Závěrečné hodnocení 

 

Doktorskou disertační práci ing. Radka Staufčíka s názvem                      

„Biodegradace topného oleje při likvidaci starých ekologických 
zátěží ve Vancouveru v Kanadě“ 

 

d o p o r u č u j i   k   o b h a j o b ě 

 

a po jejím úspěšném obhájení doporučuji udělení titulu                        

„philosophiae doctor (Ph.D.)“. 
 

 

 

 

 

V Ostravě dne 15. 11. 2018 

 

 

Doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D. 

        


