
      
Letná 9 

Strojnícka fakulta                                                                                                 042 00 Košice 

              Ústav bezpečnosti, kvality a environmentalistiky tel.: 055/602 2501, fax: 055/602 2501 

              Katedra bezpečnosti a kvality produkcie                                                                      e-mail: kbakp.sjf@tuke.sk 

Drh.c. mult.prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., vedúci katedry    http: www.sjf.tuke.sk/kbakp 

 
 

 
 

1 

        

Oponentsky posudok doktorandskej dizertačnej práce 

 
Doktorand:     Ing. Mária KRBALOVÁ 

Názov práce: „Posuzování vlivu na životní prostředí při konstrukci výrobních 
strojů z pohledu emise vybraných skleníkových plynů“. 

Školiteľ  práce: doc. Ing. Peter Blecha, Ph.D. 

Oponent práce:    prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  

Študijný odbor: Konstrukční a procesní inženýrství 

Vysoké učení technické v Brně  

Fakulta strojního inženírství   

 

Predkladaná dizertačná práca (ďalej len DzP) sa skladá z 15 kapitol a obsahuje 5 príloh. 
Ciele DzP sú koncipované na str. 23, kde základný cieľ práce je definovaný ako „vypracovanie 
metodického postupu stanovenia emisií skleníkových plynov pri konštrukčnom návrhu 
výrobného stroja“. Čiastkové ciele predloženej práce boli definované ako: vykonanie analýzy 
procesu konštruovania výrobného stroja za účelom špecifikácie potrebného rozsahu analýzy 
životného cyklu (ďalej len ŽC); analýza procesu výroby vybraných konštrukčných materiálov 
a stanovenie emisií skleníkových plynov týchto materiálov používaných na konštrukciu stroja, 
vypracovanie metodického postupu pre posúdenie environmentálneho profilu výrobného 
stroja.     

Aktuálnosť témy DzP je možné hodnotiť z dvoch aspektov. Jednak z hľadiska požiadaviek 
na energetické manažérstvo, t.j. snahu o znižovanie energetickej náročnosti prevádzky 
technických zariadení a jednak zo strany znižovania emisií, t.j. negatívnych dopadov na 
životné prostredie spojených s prevádzkou týchto zariadení. Predložená DzP svojou témou 
predstavuje vysoko aktuálnu oblasť záujmu, z hľadiska výskumu ale aj potreby praktických 
riešení.     

Konštatujem, že ciele DzP, sú splnené len čiastočne, čo však to neznižuje jej význam. 
Dizertačná práca sa zaoberá oblasťou viac orientovanou na suroviny a na dodávateľov 
konštrukčných materiálov a ich výrobcov. Aj napriek tomu, že v kapitole 4, obr. 3 sa 
doktorandka odvoláva na ŽC  výrobku popísaný podľa ISO 14040, odporúčala by som jasne 
definovať ŽC strojového zariadenia a etapu návrhu a konštrukcie dodržať (jasne špecifikovať) 
a v týchto etapách stanoviť kroky na posudzovanie odhadu emisií skleníkových plynov 
spojených s výrobou materiálu ako bolo navrhnuté v kapitole 8.3, obr. 45 a obdobne pre 
posúdenie vplyvu dopravy materiálu na obr. 46. V práci chýbajú ďalšie etapy ŽC ako je 
výroba stroja, jeho prevádzka a údržba, ako aj vyradenie stroja z hľadiska stanovenie kritérií 
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pre energetickú náročnosť a environmentálne zaťaženie. Kapitola 6.4 síce predvýrobnú 
etapu stroja analyzuje podrobne, avšak Ishikawov diagram na obr. 19, 20 a 21 nedáva jasnú 
odpoveď, čo sa vlastne analyzuje, či navrhovaný stroj a jeho vplyv na životné prostredie 
alebo technológia, t.j. stroje na výrobu surovín použitých pri konštrukcii tohto stroja.                           

Aj keď neboli stanovené ciele splnené úplne, napriek tomu môžem konštatovať, že v práci 
boli prezentované prístupy smerujúce k naplneniu jednotlivých cieľov. Myslím si, že 
naplnenie čiastkových cieľov práce, ako aj jej hlavný cieľ prekračujú limit na DzP, čo vlastne 
konštatuje aj doktorandka v závere práce (str. 120). 

Postup riešenia problematiky DzP je na dobrej úrovni. V práci sú aplikované analytické 
prístupy (kap. 1 až 5), syntéza riešených problémov a návrh praktického riešenia (kap. 8). 
Doktorandka preukázala schopnosť riešenia vedecko-výskumných problémov a ich transfer 
do praktických modelov.       

Hlavný prínos tejto práce vidím, v tom, že metodika práce je navrhnutá správne. Využitie 
Ishikawa diagramu pri analýze etáp životného cyklu stroja (samozrejme jednotlivé prvky 
a v rámci týchto etáp  musia správne popisovať ich vplyv na životné prostredie a nie na 
životné prostredie stroja – obr. 19), ako aj algoritmus na obr. 24 umožňujú vypracovať 
komplexnú metodiku tak, ako to bolo v práci stanovené. Práca vytvorila dobrý základ pre 
rozvoj vedného odboru a v prípade komplexného spracovania modelu aj praktické využitie 
(EPD).    

Formálna a jazykovú úprava práce ja na vysokej úrovni, obrázky a grafy sú jasné 
a prehľadné.    

K práci mám nasledujúce pripomienky a dotazy: 

1. V kapitole 5  uvádzate pojem orgánová štruktúra stroja. Je tento pojem naozaj 
vhodný, resp. normalizovaný?  

2. Vedeli by ste definovať požiadavky na bezpečnosť strojov a vedeli by ste túto 
problematiku metodicky spojiť s témou Vašej DzP? 

3.  Na str. 32, definuje kategórie dopadov na životné prostredie. Ako by ste tieto 
kategórii zakomponovali do Vašej metodiky? 

 

       Záverom môžem prehlásiť, že postup riešenej problematiky v rámci DzP je na dobrej 
úrovni, ponúka vzhľadom na stanovené ciele vhodné analýzy a metódy, pričom významným 
je fakt, že poukazuje  na možnosť a nevyhnutnosť  vytvorenia komplexnej metodiky pre 
posudzovanie vplyvov strojových zariadení na životné prostredie so zohľadnením celého ich 
životného cyklu.   

Publikačná aktivita počas doktorandského štúdia je obsiahla a spĺňa kritéria odborného 
vedeckého-výskumného prístupu, čo je zrejmé aj vo výsledkoch a spracovaní DzP.  
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Na základe predchádzajúceho môžem konštatovať, že predložená dizertačná práca spĺňa 
podmienky ustanovené Zákonom č. 111/1998 Sb., a preto doporučujem aby po jej úspešnej 
obhajobe jej bola udelená vedecko-akademická hodnosť: 

 

 

„Philosophiae Doctor“ 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 10.9. 2016     prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.         


