
Posudek vedoucího diplqmqvé práce

Práce Bc. Lucie Gabrišové sleduje aktivitu bioťrlmu tvo eného během skladovaní

v technologicky neupravené ,,pitné'o vodě. Jako reáln; zdroj byla vybrana vyhlášená studanka

v Kokešově, která je oblíben m q letním místem a nachání se v pardubické aglomeraci'

Kvalita tohoto p írodního zdroje není vodohospoda sk mi laborďo emi kontrolována, neboť

se nejedná o ve ejn zdroj pitné vody, p esto je voda z Kokešova mezi konzumenty oblíbená

a je často tabírénave velk;ch objemech do odběroqch nádob'

V diplomové práci se diplomantk a zanéÍil,a na opakované ově ovaní mikrobiologické

kvďity vodního zdroje podle platné vyhlášky 83l2ol4 sb. Kromě mikrobiologic[ich

ukazatelri dan ch vyhláškou byl monitorován i v skyt bakterií rodu Aeromonas' kter byl

ešen již v p edchazejících diplomoqch pracích. Biochemická identifikace mikroorganism

izolovan; ch z vodního prost edí jak proběhla klasic[mi komerčními soupravami Erba

Lachema,takivyužitímnovéhosystémuGENIIIMicroPlateťrrmyBIoLoG,kter 
m

disponuje Ústav environmentálního a chemického inŽen;rství. V diplomové práci

diplomantka oba systémy porormala a vyzdvihla vhodnost systému BIoLoG zejména pro

bakterie izo1ované z žívotniho prost edí. Biofilm tvo en; během skladování technologicky

neupravenévodybylsledovánvčasovézávislostinapowchurtnn 
chmateriálriodběrov1 ch

nádob. Jeho tvorba byla zhodocena jak mikrobiologick mi technikami' tak pomocí

mikroskopick ch technik zavyuŽníLIVE/DEAD Baclightru Bacterial Viability Kit. Tímto

postupem,kterbylpÍevzatzKatedrymikrobiologieživotníhoprost 
edínaUniverzité

Mikuláše Kopemika v polské Toruni, lze rozlišit mrtvé a životaschopné bu ky v biofilmu'

Další metodou, kterou byla hodnocena biochemická aktivita biofilmu, bylo mě ení

hydrolrízové aktivity biofilmu na spektrofluorimetru. Toto stanovení diplomantka provedla na

sp áteleném pracovišti Katedry analytické chemie'

Diplomantkapracovalapečlivěasamostatně,kprácip istupovalasvel[mnadšením.

Sama opat ila velkou část vzorkri. Provedla velké množství experimentu' své poznatky

konzu'toval avŽdys vedoucí práce i s konzultantkou a plně akceptovala veškeré p ipomínky.

Je t eba vyzdvihnout literární rešerši, která zahrnuj e 176 literámích a 8 internetoq ch

zdrojťr. Po stránce jazykové i stylistické máptáce velmi dobrou ťrrove a jednotlivé kapitoly



jsou zpracoviíny se všemi náležitostmi. Velmi vysoko hodnotím práci s cizojazyčnou

literaturou.

Výsledky experimentu, kvalitně zpracovaná diskuse i jasný závěr jsou přínosné pro praxi a

nepochybně se stanou ziíkladem pro další výzkum při řešení této problematiky.

Vzhledem k celkovému přístupu diplomantky k řešeným úkolům, nevšední píli po celou

dobu diplomové práce a pÍiznivému hodnocení konzultantky práci doporučuji k obhajobě a

hodnotím známkou

vyborně

V Pardubicích 25. 5. 2016 Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.


