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Dizertační práce je vypracována na podkladě souborů 10 vědeckých prací, kdy Ing. D. 
Kučera je hlavní autor či spoluautor, je doplněna o Teoretickou část, Cíle dizertační práce, 
Diskuzi, Závěry, Budoucí perspektivu, Literaturu, Seznam příloh, Seznam zkratek a Publikační 
činnosti autora. Je sepsána na 156 stranách. Je psaná čtivou formou, na velmi dobré 
jazykovou úrovní, pěknou formální úpravou, vyskytují se jen drobnosti, které nikterak 
neovlivňují a nesnižují kvalitu odborné práce. 

 
Abstrakty v jazyce českém a anglickém, vystihují řešenou problematiku, jsou správně 

formulovány, mají metodický, materiálový a výsledkový charakter. Pozor na ne zcela vhodné 
použití slova „… vyvinuty kmeny…“, asi mělo být použito slovo „izolovány nebo selektovány“. 
Klíčová slova jsou dostačující, vycházejí z obsahu práce. 

 
V kapitole Úvod jsou zdůvodněny potřeby řešení této problematiky.  
 
Teoretická část má jasnou a srozumitelnou strukturu, je čtivá a inspirující, rozebírá 

z hlediska teoretického, literárního a praktického informace o polyhydoxyalkanoátech, jejich 
biosyntézu a producenty PHA. Další kapitola je věnována zpracování rostlinné biomasy pro 
biotechnologické procesy. Další část se zabývá předúpravou a hydrolýzou lignucelulózových 
materiálů, produkty degradace lignocelulózy, inhibicí a využitím odpadů ze zpracování 
potravinářských surovin, lesního a dřevozpracujícího průmyslu. V kapitole se nacházejí 
drobné pravopisné chyby a neúplné věty (s. 17-19); ne zcela správné vyjadřování 
hmotnostních jednotek (např. g/l, vs. g/L..g.l-1 a další!), vše mělo být v rozsahu celé práce 
jednotné. 

 
Cíle práce jsou formulovány stručně a výstižně do 4 dílčích úkolů, po prostudování 

práce mohu konstatovat, že byly splněny.  
 
Materiál a metodický postup a kapitola Výsledky měly být v každém případě 

uvedeny s odkazem na jednotlivé Přílohy (vědecké práce). 
 
Kapitola Diskuze v úvodní preambuli uvádí, co mělo být obsahem ve dvou výše 

zmiňovaných kapitolách. 
Vzhledem k tomu, že dizertační práce je sestavena z 10 vědeckých prací, 

publikovaných v renomovaných vědeckých časopisech, tyto prošly náročnými oponentními 
řízeními, je moje práce jako oponenta usnadněna. 

K této části mám připomínky: bylo třeba v rozsahu celé práce použít jednotnou formu 
citaci zdrojů uvedených v Příloha I. - X. (i s ohledem na různé citační podmínky redakcí); 



uvádění jednotek u chemických látek; na s. 46 a 54 zmatečné věty; nejednotnost citace 
latinských názvů mikroorganismů; u Tab. 12 se nepoužívá zředěno, ale ředěno. 

Do diskuze mám dotaz – co je z hlediska chemického (vy uvádíte bílkoviny) 
nejdůležitější na vedlejším produktu po porážce – peří, jak dlouho trvá rozklad peří 
v klasických podmínkách? 

 
Závěry dizertační práce jsou správně interpretovány a mohou sloužit pro další 

zkoumání problematiky v oblasti teorie a praxe, vycházejí z výsledků jednotlivých 
experimentů a vlastních zkušeností autora. V textu se vyskytují u první a druhé odrážky 
drobné pravopisné chyby a správně se píše in situ, tj. bez pomlčky. Na s. 63 – „uváděl“ – snad 
prokazoval nebo vykazoval? 

 
Na práci oceňuji kapitolu Budoucí perspektiva, která jednoznačně stanovuje další 

výzkum. 
 

Použitá literatura je dostačující, všech 193 zdrojů je správně citováno. Seznam 
použitých zkratek odpovídá uvedenému textu. 

 
Součástí dizertační práce jsou Publikační aktivity dizertanta, ve kterých prokazuje, že 

je schopen samostatně tvořit a pracovat. 
 
 
Závěr 
 Předložená dizertační práce Ing. Dana Kučery splňuje po stránce vědecké, obsahové a 

formální požadavky stanovené příslušnými vyhláškami pro získání vědecko-akademické 

hodnosti. 

 Na základě uvedeného navrhuji, aby Ing. Danu Kučerovi byla po úspěšné obhajobě 

udělena akademická hodnost Ph.D. ve Studijním programu Chemie a technologie potravin, 

Studijním oboru Potravinářská chemie.  

 
 
V Brně dne 7.11. 2019 
 
       prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. 


