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Studium sterilizačních účinků dielektrického bariérového výboje 

 
Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom sterilizačných účinkov dielektrického bariéroveho výboja 

na vybrané druhy mikroorganizmov – Aspergillus niger (AN, bunky i spory), Bacillus subtilis (BC, bunky i 
spory), Escherichia coli (EC). Skúmanými parametrami ovplyvňujúcimi účinnosť sterilizácie boli hustota 
výkonu výboja (1.8-2.4 W), expozičná doba (do 120 s), zloženie plynu (argón, dusík, suchý vzduch, vlhký 
vzduch) a nosný materiál (papier, fólia). Účinky výboja boli porovnávané s účinkami jednotlivých 
inaktivačných mechanizmov (UV žiarenie, teplota) a konfrontované s výsledkami optickej emisnej 
spektroskopie a elektrónovej mikroskopie.  

 
Dizertačná práca pozostáva z ôsmich kapitol a tvorí ju 119 strán textu a obrázkov. Hlavná časť práce je 

rozdelená do troch kapitol (2-4). V prvej z nich (kapitola 2) autorka popisuje súčasný stav riešenej 
problematiky. Charakterizuje dva základné predmety svojho výskumu – mikroorganizmy a elektrické výboje 
– predstavuje ich základné vlastnosti a typy. Popis dopĺňa rozsiahlou rešeršou z aktuálnych vedeckých 
článkov zaoberajúcich sa použitím jednotlivých typov výbojov na mikrobiálnu inaktiváciu a detailne 
popisuje jednotlivé mechanizmy inaktivácie, ktorými výboje pôsobia na bunky (teplota, UV žiarenie, nabité 
častice, reaktívne častice). V  kapitole 3 autorka popisuje experimentálnu aparatúru dielektrického 
bariéroveho výboja, jeho optickú diagnostiku, mikrobiologické postupy prípravy roztokov, suspenzií baktérií 
a spór, a ich nanášanie na povrch nosičov. Uvádza spôsoby vyhodnotenia sterilizačných účinkov, vrátane 
analýzy jednotlivých inaktivačných mechanizmov (UV, teplota) a rozsahu bunkového poškodenia (SEM). 
V nasledujúcej kapitole (kapitola 4) potom prezentuje hlavné výsledky svojich experimentov, popisuje 
pravdepodobné mechanizmy inaktivácie pre vybrané druhy mikroorganizmov v rôznych plynoch 
a podmienkach, vrátane popisu vplyvu výboja na nosný materiál.  

 
Práca je napísaná zrozumiteľne a obsah jednotlivých kapitol je objemovo vyvážený. Experimentálna časť 

práce je bohatá na vlastné výsledky, z ktorých mnohé sú veľmi zaujímavé a podnetné. Výsledky účinnosti 
sterilizačných procesov a dôležitosť jednotlivých inaktivačných mechanizmov pre sledované baktérie 
v rôznych plynoch a v rôznych podmienkach autorka dostatočne podrobne diskutuje a priamo v texte ich 
porovnáva s výsledkami iných vedeckých skupín. To čitateľovi umožňuje okamžite posúdiť hodnotu jej 
výsledkov a hodnovernosť jej vedeckej argumentácie pri ich zdôvodňovaní. Zoznam literatúry (102 
referencií), v ktorom nechýbajú aktuálne vedecké výsledky svetových špičiek z oblasti plazmovej biológie 
a medicíny, svedčí o úprimnej snahe autorky pochopiť detaily pôsobenia dielektrického bariéroveho výboja 
na baktérie a dôležitosť vplyvu jeho jednotlivých inaktivačných mechanizmov.  

 
Napriek nesporným kvalitám práce sa autorka v práci nemôžem nespomenúť aj jej nedostatky. Za hlavný 

nedostatok považujem absenciu akéhokoľvek štatistického zhodnotenia nameraných dátových bodov 
(stredná kvadratická chyba, medián, quartil a pod), ktoré je pri práci s biologickým materiálom viac ako 
potrebné. Presnosť určenia  dátových bodov totiž ovplyvňuje aj presnosť hodnoty D, ktorá charakterizuje 
účinnosti sterilizácie. Bez štatistického vyhodnotenia je určovanie smerníc inaktivačných kriviek a ich počtu 
v mnohých prípadoch viac ako odvážne. Typický príklad je obr. 25 na str. 76: v prípade čiernej krivky je 
stanovenie smernice D2 veľmi vágne, v prípade zelenej krivky je tomu podobne, keďže medzi časmi 10 a 60 
sekúnd, neexistuje žiadny dátový bod. Potreba štatistického vyhodnotenia dát je rovnako evidentná aj z 
porovnania obrázkov obr. 20 a 31, kde krivka vyjadrujúca ten istý prípad (plazma, AN spóry, 2W/cm2) má 
iný počet kriviek a iné smernice. 

 
K práci mám nasledovné otázky 
• Str. 81, obr. 27: Podľa obrázku účinnosť sterilizácie klesá v poradí AN spóry, BS, EC, BS spory. Čím je 

možné vysvetliť skutočnosť, že spóry AN sú menej odolné ako iné vegetatívne formy baktérií? Čím sa dá 
vysvetliť vyššia účinnosť výboja na BS ako EC, hoci je všeobecne známe, že G- baktérie sú menej odolné 
ako G+? 



• Obr. 17-18: V emisnom spektre dusíka je vidno systém NO-γ, zatiaľ čo v prípade vzduchu ho vôbec 
nevidno. Prečo? Podobne tak, prečo nie je vidno v spektre vlhkého vzduchu pás OH, ale v spektre argónu 
a dusíka áno? V práci sa uvádza, že absenciu OH pásu v vlhkom vzduchu pozorovali aj iní. Ako sa to dá 
vysvetliť? 

• Str. 65: V prípade argónu bola vypočítaná rotačná teplota (47°C) blízka teplote plynu nameranej 
termočlánkom (60°C). V prípade dusíka bola vypočítaná teplota (240°C), ale nameraná teplota len 71°C. 
Ako sa to dá vysvetliť?  

• V práci sa často spomína účinok rôznych aktívnych častíc a radikálov produkovaných výbojom, pričom 
spomínané sú najmú reaktívne formy kyslíka (O, OH, O3). Vzhľadom na nárast teploty a vložený výkon 
sa domnievam, že v skúmanom výboji vznikajú aj niektoré reaktívne formy dusíka (NOx). Robili ste 
analýzu plynu s cieľom určiť koncentráciu O3, NOx či iných zlúčenín, ktoré môžu vznikať počas výboja v 
plyne? Máte nejakú predstavu o koncentrácii týchto zlúčenín a ich vplyve na skúmané baktérie a spóry?  
 

Podľa môjho názoru práca prináša mnoho zaujímavých výsledkov a tiež podnetov pre ďalšie vedecké 
skúmanie. Domnievam sa, že študentka dostatočne dobre preukázala svoj prehľad v danej oblasti a 
schopnosť samostatne vedecky pracovať a rozmýšľať. Oceňujem jej snahu  o podrobnú diskusiu vlastných 
výsledkov, a tiež odvahu vysloviť pochybnosť nad niektorými z nich, prípadne ich vysvetleniami. Trochu sa 
akurát čudujem tomu, že pri takom širokom spektre výsledkov nie je autorkina publikačná činnosť bohatšia, 
keďže mnohé z výsledkov by sa dali pretaviť do viacerých publikácií.  

 

Po úspešnom zodpovedaní vyššie uvedených otázok odporúčam prijať predloženú prácu za dizertačnú. 
 
 
V Bratislave 18.3. 2013 
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