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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Autorka splnila zadanie aj ciele diplomovej práce.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Diplomová práca autorky Bc. Karly Kučovej rieši aktuálnu ekologickú problematiku akvatickej
toxicity rôznych druhov častíc vzniknutých z materiálov používaných pri výrobe brzdových systémov
automobilov.
Práca je napísaná na 91 stranách, člení sa obvyklým spôsobom a obsahuje všetky dôležité kapitoly a
súčasti. Štruktúra práce je zvolená optimálne k zadaniu a téme, jednotlivé časti práce na seba plynulo
a logicky nadväzujú. Dokumentácia výsledkov pozostáva z 16 tabuliek a 40 obrázkov a grafov.
Literárny prehľad je spracovaný kvalitne a prehľadne. Podáva informácie o základných
charakteristikách a zložení frikčných kompozitov a oboznamuje čitateľa s dôležitými súčasťami
brzdových doštičiek. Osobitne sa venuje procesu optimalizácie frikčných kompozitov pre získanie
požadovaných vlastností. V časti venovanej brzdným systémom automobilov prehľadne popisuje
princíp bŕzd a frikčné pochody spojené s procesom brzdenia vrátane degradácie materiálov.
V osobitnej časti sa venuje zdôvodnenie výberu biologického testovacieho systému – rias, a spôsobu
hodnotenia akútnej akvatickej toxicity. Podáva prehľad možných spôsobov toxického pôsobenia
rôznych látok a sumarizuje známe toxické, karcinogénne a mutagénne účinky oterových častíc.
Experimentálna časť je napísaná prehľadne a systematicky. Stanovené ciele diplomovej práce sú
ambiciózne, jasne formulované. Výsledky sú prehľadne graficky spracované do grafov a tabuliek.
Diskusia je kvalitne spracovaná, závery jasne sformulované. Osobitne oceňujem rozsah a
komplexnosť vedomostí  a zručností autorky, ktoré musela zvládnuť v rámci diplomovej práce – od
základov biológie, toxikológie a ekotoxikológie, základov kultivácie rastlinných buniek až po
meranie na vysokošpecializovaných prístrojoch, ktoré slúžia na charakterizáciu častíc.
Autorka splnila ciele diplomovej práce. K dosiahnutým výsledkom, ani k ich interpretácii nemám
výhrady. Práca je na vysokej odbornej úrovni, zahrňuje veľký rozsah vedeckých výsledkov v podobe
meraní a pozorovaní.

3. Poznámky a kritické připomínky:
Pozitívne hodnotím, že autorka prehľadným spôsobom a s pomocou názorných obrázkov vysvetľuje
princíp metód, meraní a názorným spôsobom, ktorý je pochopiteľný aj pre človeka, ktorý nemá
vzdelanie v technických odboroch.

Otázky na autorku: Sú riasy náročný biologický testovací systém z hľadiska kultivácie?
S akými problémami sa autorka stretla počas riešenia diplomovej práce, čo bolo pre ňu najťažšie?
Sú v literatúre zmienky o pôsobení hexametylentetraamínu na ľudský organizmus?

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Práca diplomantky s literatúrou je na vysokej úrovni, čerpá informácie z aktuálnej zahraničnej
literatúry a správne ju cituje.

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Z formálneho hľadiska prácu hodnotím pozitívne. Jazykové spracovanie práce je veľmi kvalitné,
práca je prehľadná, napísaná dobre čitateľným štýlom, doplnená názornými tabuľkami, grafmi  a
obrázkami.



6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práca prinesie aktuálne, hodnotné, a vysokokvalitné vedecké poznatky z oblasti hodnotenia
ekologického rizika vybratých častíc. Výsledky práce odporúčam publikovať.
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