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Disertační práce byla vypracována ing. Siniša Petrik  na téma 
 

“Production of selected microbial metabolites and energy using                                 
diferent waste materials“ 

 
v Centru materiálového výzkumu, VUT Brno.  
 

Předložená disertační práce se zabývá problematikou produkce biomasy, ergosterolu a 
karotenoidů kvasinkovitými mikroorganizmy na odpadních substrátech a je doplněna o studii 
zaměřenou na biopalivové články. Práce je  rozčleněna do běžných kapitol – Teoretického 
úvodu, Experimentální části, Výsledky a diskuse, Závěr a Přehled literatury. Doplňkem práce 
je Appendices, kde jsou prezentovány údaje, které nebyly uvedeny v kapitole Výsledky a 
diskuze. 

V úvodní teoretické kapitole podává kandidát průřez  literárními údaji, které se týkají  
zejména možnosti využití odpadních produktů jako živného media pro kultivaci kvasinek. 
V první části úvodní kapitoly je komentována  problematika odpadních látek po průmyslové 
výrobě, ať již jde o glycerol, syrovátku nebo fermentovanou pšeničnou slámu. V následující 
části je charakterizován bioelektrochemický systém, využívající metabolickou aktivitu 
především bakterií. Další část této kapitoly je věnována kvasinkám a jejich metabolizmu. 
Důraz je kladen především na produkci biomasy, karotenoidů (jejich charakteristice a 
chemizmu), ergosterolu a tuků spolu s diskutovanou možností vyžití odpadních látek po 
průmyslové výrobě jako kultivačního media. Poněkud okrajově působí zmínka o „olejnatých“ 
kvasinkách. Zmiňováno je i stresové působení faktorů vnějšího prostředí na kvasinky 
v souvislosti s jejich metabolizmem. Kapitola je vhodně doplněna i přehledem metod, které 
jsou využívány při získávání metabolických produktů a jejich kvalitativnímu i 
kvantitativnímu stanovení. Celkově je možné říci, že úvodní kapitola je psána jasným a 
věcným stylem. Příznivý dojem však poněkud kazí velmi nekvalitní kopie obrázků. Myslím, 
že by bylo výhodnější  nekvalitní kopie schémat metabolických drah nahradit schématy 
vytvořenými např. v ChemOffice. Rozsah i zpracování této kapitoly svědčí o značném 
přehledu ve studované problematice. Úvodní kapitola pak vyúsťuje do stanovení cílů 
disertační práce.  

Za úvodní kapitolou následuje “Experimentální část“, kde jsou popsány studované 
kmeny kvasinkovitých organizmů, použité přístroje, materiál, media a metody použité v práci. 
Tato kapitola je uspořádána přehledně a úsporně, pouze mám dojem že podle metodiky zde 
uvedené by čtenář bez větších zkušeností nepřipravil řadu medií, např. str. 63 - filter cake 
100% (see Tab.9), v níž  je popsáno složení základního glukózového media. Stejně není jasná 
…dvoustupňová centrifugace (str. 68) atd. Přehlednosti rovněž ubírá i velké množství 
používaných zkratek, což velmi podstatně snižuje orientaci čtenáře. Značná pozornost je také 
věnována separačním technikám stanovení vybraných metabolických produktů. 

 
Nejrozsáhlejší kapitolu představují “Výsledky a diskuze“, kde na 86 stranách s 54 

tabulkami a 99 obrázky, jsou shrnuty výsledky a komentovány údaje, ke kterým kandidát ve 
své práci dospěl. Vzhledem k tomu, že bylo řešeno několik dílčích  problémů, je i členění této 
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kapitoly tomu podřízeno. Podobně jako předchozí kapitoly, je i tato zpracována poměrně 
přehledně. Přesto bych měl k ní měl několik připomínek:  

- Obr. 32 a řada dalších – chybí měřítko na snímcích z mikroskopu a pokud je tak 
jsou různě velká ve stejně velkých snímcích a dokonce v několika snímcích jsou dvě 
zcela různá měřítka (nejen velikostí, ale i hodnotou μm). Přitom program LUCIA, 
který byl použit při zobrazování, poskytuje pouze jedno kalibrované měřítko pro 
použitý objektiv  

-  Jak byla stanovena stacionární fáze, když není uvedena růstová křivka (str. 80) 
-  Na obr. 35, 36  a dalších uvedeno D.M. a v seznamu zkratek d.m. 
- Synergický efekt (str. 98) - jak byl prokázán a jak byl stanoven poměr C:N 

v kultivačním mediu 
- Jak byla stanovena biomasa při kultivaci na filtračním koláči 
- str. 113 – co-cultivation  není obvyklé a používá se termín směsná nebo smíšená 

kultura (tak, jak to používá autor u biopalivového článku) a jak se prokázal jiný růst 
kvasinek v létě 

- str. 119 – v textu a Tab. 37 je popisován úbytek substrátu po kultivaci, ale není 
zřejmé jaká byla počáteční koncentrace např. laktózy 

- str. 125, 126, a další – legenda k Obr. je až na druhé straně. Na snímcích jsou 
uvedeny šipky bez dalšího vysvětlení 

- str. 128 -  ….v pozdní stacionární fázi ….. ale podle obr. 64 tuto fázi prakticky nelze 
zjistit 

- Na Obr. 66 a následujících jsou uvedeny výsledky získané z flow cytometry, ale 
čtenář bude velice obtížně hledat snímek (možná vůbec nenajde), ke kterému text 
patří 

- str. 130 – jak bylo prokázáno, že …po 24 h. všechny červené kvasinky vstupují do 
stacionární fáze 

- str. 149. místo čísla tabulky 54 má být 51 
- v experimentech s biopalivovým článkem jsou uvedeny výsledky měření 

k jednotlivým batch. Např. na  str. 150 (a dalších) ….12. batch byla 3x efektivnější 
než 13. V čem se lišily jednotlivé experimenty (batch) 

- Kapitolu 5.9. Electric field … by z hlediska obsahového bylo vhodnější zařadit před 
kapitolu 5.8. Microbial fuel cell reactor 

 
 Další kapitolou je “Závěr“. Tato kapitola by měla přehledně, stručně a výstižně 
shrnout poznatky, ke kterým ve své práci autor dospěl. Místo jasných formulací je k dispozici 
text na čtyřech a půl strany. V tomto textu je velice obtížné hledat podstatné závěry 
vyplývající z řešené problematiky. 

Přehled v předložené práci citované literatury je uveden v kapitole “References“. 
Úctyhodný počet 182 citací svědčí o tom, že kandidát má velký přehled o stavu řešené 
problematiky na řadě pracovišť. 

Práce je ukončena Appendices, kde jsou prezentovány výsledky neuvedené ve 
výsledcích a skutečný závěr je potom seznam úctyhodných 80 zkratek, které byly v práci 
použity. 

Závěrem  je možné konstatovat, že předložená disertační práce je zpracována na velmi 
dobré odborné úrovni. Zpracování tématu vyžadovalo zvládnutí řady metod a především 
kultivace mikroorganizmů a analýzy byly velmi časově náročné. Široký přehled o literatuře  
spolu s kombinačními schopnostmi a pracovitostí autora daly vznik kvalitní odborné práci, 
která přinesla významné skutečnosti do procesu poznání o chování a metabolizmu 
„červených“ kvasinek. Kladem práce autora je jeho značná aktivita v presentaci získaných 
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výsledků a také skutečnost, že část disertační práce (biopalivové články) byla zpracována 
v průběhu jeho pobytu v rámci Erasmus na Univerzitě v Roskilde (Dánsko). 

Mimo připomínky bych měl na autora ještě následující dotazy: 
-  Jakou roli hraje glukóza ve směsi s glycerolem na produkce ergosterolu 
- Jak byl stanoven biofilm na elektrodách biopalivového článku a jakou úlohu může 

hrát 
- Bude se rozvíjet možnost produkce lipidů (s C16 a C18 MK) kvasinkami, 

využitelných jako tzv. biopalivo druhé generace. 
 
Jsem přesvědčen, že pan ing. Siniša Petrik předloženou disertační prací prokázal 

schopnost samostatné odborné práce v oblasti výzkumu a vyhovuje tak požadavkům §47, 
odst. 4 zákona č.111/1998 Sb. O vysokých školách. A na základě toho doporučuji práci 
přijmout k obhajobě.  

 
 
 
 
 
V Brně 12.12.2012 
 
       
 
        Doc.RNDr. Miroslav Němec, CSc. 
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