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1 Úvod
Predložené dizertačné práca má 149 strán vrátane použitej literatúry a prehľadu publikačnej
činnosti doktorandky. Doktorandka v dizertačnej práci prezentuje výsledky výskumu z oblasti
experimentálneho vývoja a prípravy syntetických nanomateriáloch na báze grafénu a ich
testovania ekotoxicity - fytotoxicity. Špecifickou časťou dizertačnej práce sú výsledky
experimentov prezentujúce potenciálne uplatnenie látok na báze grafénu, biocharu a ich
modifikovaných hybridov.
2 Aktuálnosť dizertačnej práce
Dizertačná práca reaguje na výzvy novej vednej oblasti ako sú nanomateriály a natechnológie.
Aktuálnosť je význačná nielen pre vývoj a výrobu nových nanomateriálov na báze grafénu
a biocharu, ale má aj významný spoločenský aspekt a je to poznanie toxicity nanomateriálov a
a bezpečnosť nakladania s nimi. Dizertačná práca výrazne prispieva pre teoretickú oblasť ako
aj metodickým prístupom využívajúcim integrovaný prístup k riešenie problematiky
fytoxicity a prípravy syntetických nanomateriálov na báze uhlíka.

2 Stanovenie cieľov dizertačnej práce a ich vedecký základ
Doktorandka vytýčila náročný vedecký ciel z oblasti monitorovania ekotoxicity – fytotoxicity
uhlíkatých nanomatiariálov s praktickými dosahmi na bezpečnosť pri výrobe a aplikácii
v rôznych priemyselných oblastiach ako sú elektrotechnika, medicína, biológia, textilný
priemysel.
Splnenie tohto náročného ciela bolo podmienené splnením viacerých čiastkových cieľov ako
je laboratórna príprava a modifikácia zlúčenín zo skupiny grafénu (grafén, grafen oxid,
redukovaný grafén oxid, nanotrubičky, fullereny, biochar a iné).
Ďaľším určujúcim faktorom bolo využitia viacerých analytických inštrumentálnych metód
za prispenia rôznych výskumných a vedeckých pracovísk. Je potrebné vyzdvihnúť
organizačné a experimentálne zručnosti školiteľa, ktorý vedel vytvoriť poznatkové ako aj
experimentálne zázemie pre náročný výskum nanomateriálov na báze uhlíka.
Stanovené ciele sú v súlade s požiadavkami kladenými na tento typ práce, a majú vedecký
základ a je predpoklad, že dosiahnuté výsledky budú publikované v renovovaných
zahraničných vedeckých časopisoch.
4 Zvolené metódy spracovania dizertačnej práce
Metódy spracovania dizertačnej práce boli zvolené adekvátne k stanovenému cieľu a zvolené
metódy majú vedecký základ a sú využiteľné pre ďalší výskum v oblasti nanomateriálov
a fytotoxicity. Vysoko hodnotím spoluprácu s viacerými renovovanými univerzitami a
výskumnými pracoviskami a schopnosť doktorandky zvládnúť náročný postup vyhodnotenia
získaných experimentálnych výsledkov. V rámci spracovania dizertačnej práce doktorandka
na základe rozsiahleho štúdia zahraničnej vedeckej literatúry navrhla a vytvorila
experimentálnu zostavu pre testovanie vzoriek nanomateriálov na báze uhlíka.
5 Splnenie stanovených cieľov
Doktorandka zadané ciele splnila na veľmi dobrej vedeckej úrovni a v mnohých oblastiach
prekročila. Výsledky dizertačnej práce v oblasti vedeckých prínosov zisťovania
a vhodnocovania fytotoxicity nanomateriálov na báze uhlíka a navrhnutie a overenia
aplikačných možností v rámci dizertačnej práce vyvinutých a pripravených syntetických
nanomateriálov na báze grafénu pre rôzne fyzikálne a chemické procesy (adsorpcia,
elektródový materiál pre superkapacitátory, slnečné elektródy, kompozitné polyméry,
katalyzátory, senzory) prinášajú nové výsledky, tak pre rozvoj vedy ako aj pre praktické
využitie.
Vysoko hodnotím, že doktorandka v spoluprácíi so školiteľom a praxou výsledky práce
realizovali taktiež vo forme prihláseného patentu (Materiál na báze biocharu a zpusob jeho
přípravy - PV 2016-555).
Výsledky práce sa dajú taktiež využiť ako východiská pre ďalší výskum či už v oblasti
zisťovania fototoxicity nanočastíc ako aj v oblasti uplatnenie vyvinutých nanomateriálov na
báze uhlíka v praxi. Dizertačná práca po formálne i terminologickej stránke je na veľmi
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dobrej odbornej úrovni. Je nutné vyzdvihnúť, že doktorandka pracovala s renomovanými
vedeckými článkami v anglickom jazyku a má bohatú publikačnú činnosť, vrátane
prihláseného patentu.
6 Otázky do diskusie:
1.

Str. 27, druhý odsek. Komerčne predávané semená sú väčšinou morené. Bola
táto skutočnosť overovaná? Môže mať látka použitá na morenie vplyv na
výsledky fytotoxicity?
2. Aké sú minimálne odporúčané veľkosti nanočastíc skupiny grafénu a biocharu
na testy fytotoxicity?
7 Záver hodnotenia a odporúčanie
Doktorandka preukázala pri riešení dizertačnej práce schopnosť tvorivo vedecky pracovať,
spôsobilosť spracúvať získané vedecké informácie a využívať všeobecné zákonitosti pri
náročných experimentálnych prácach na veľmi dobrom odbornom a vedeckom základe.
Predložená práca spĺňa podmienky ustanovené pre dizertačné práce.
Predložená dizertačná práca, ktorú spracovala Ing. Petra Roupcová na tému
„Monitorování ekotoxicity nanočastíc na bázi uhlíku“ spĺňa požiadavky kladené na
dizertačné práce a preto odporúčam dizertačnú prácu prijať k obhajobe a aby
menovanej po úspešnej obhajobe bola udelená vedecká hodnosť Ph.D.
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