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Abstrakt  

V tejto diplomovej práci je popísaný súčasný stav hodnotenia nanobezpečnosti. V práci je uvedený 

prehľad najvýznamnejších metód a softwareových nástrojov, ktoré sú používané na hodnotenie rizík 

nanomateriálov. Metódy boli medzi sebou porovnávané na základe kritérií zostavených podľa 

aktuálnych vedeckých poznatkov. Medzi zvolené kritéria patrí zohľadňovanie expozície, životného cyklu 

a fyzikálno-chemických vlastností, transparentnosť, použiteľnosť a oblasť, v ktorej je možné danú 

metódu použiť. Pre softwareové nástroje boli zvolené odlišné kritéria. Na základe výsledkov bol 

navrhnutý vlastný postup. Postup má formu diagramu založeného na otázkach, ktoré vychádzajú zo 

zvolených kritérií. Cieľom navrhnutého postupu je na základe používateľských vstupov odporučiť 

metódu, nástroj alebo ich kombináciu k posúdeniu bezpečnosti konkrétneho materiálu na základe 

informácií, ktoré má k dispozícií. Postup bol implementovaný aj do softwareového nástroja.  

Abstract  

This diploma thesis deals with the current state of nanosafety. The aim of this paper was to review and 

critically analyze approaches to facilitate the risk assassment of nanomaterials. In the first part it provides 

an overview of the most important methods and software tools that are used in this field. Methods were 

analyzed against a set of relevant criteria. Criteria include consideration of exposure, life cycle and 

physicochemical properties, transparency, applicability and the field of application. Different criteria were 

chosen for the software tools. Based on results, a new approach was suggested. The approach takes the 

form of a diagram based on questions. The purpose of the suggested approach is to recommend 

the most relevant method, tool or their combination to assess the safety of a nanomaterial depending 

on known characteristics. The approach was also implemented in a software tool. 

Kľúčové slová  

Nanočastice, hodnotenie nanobezpečnosti, expozícia, životný cyklus, riziká nanomateriálov, zdravotné 

riziká, enviromentálne riziká 
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Nanoparticles, nanosafety, risk assessment of nanomaterials, exposure, life cycle, human health risks, 

environmental risks 
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1 ÚVOD 

Nanomateriály v posledných rokoch vzbudzujú veľký záujem ako u vedeckej, tak aj u laickej verejnosti. Je to 

najmä kvôli tomu, že s ich pomocou je možné vytvoriť absolútne unikátne technológie. Vývoj 

nanotechnológie znamenal veľký posun v spotrebnom tovare – umožnil napríklad vytvorenie oblečenia, ktoré 

je hydrofóbne a antibakteriálne alebo povrchy, ktoré sú samočistiace a odolné voči poškrabaniu. Vďaka 

nanotechnológiám je veľkými skokmi napredované aj v oblasti medicíny, kde práve tieto jedinečné materiály 

môžu znamenať prelom v liečbe niektorých ochorení. Nanomateriály sú jednoznačne prelomový materiál, 

vďaka ktorému ľudstvo môže dosahovať enormné pokroky v takmer všetkých oblastiach života.  

Avšak, vo vlne entuziazmu z jedinečných vlastností produktov vyrobených pomocou nanotechnológii 

by sa nemalo zabúdať aj na negatívne aspekty nanomateriálov. Už pri návrhu nových materiálov je potrebné 

myslieť aj na ich potenciálne riziká a možne nebezpečia. Vo výskume nových materiálov by sa mal 

zohľadňovať aj aspekt toho, že z určitých materiálov sa vplyvom času a poveternostných podmienok môžu 

nanočastice uvoľňovať. Príklad takéhoto prelomového materiálu s neveselým koncom je možné nájsť 

v pomerne nedávnej histórii – azbest. Na počiatku veľmi sľubný materiál, ktorý sa vďaka jeho užitočným 

vlastnostiam veľkoplošne používal, sa po rokoch preukázal ako významný karcinogén. Degradáciou materiálu 

v čase dochádza k uvoľňovaniu vlákien azbestu, ktoré sú v rozmeroch niekoľkých nanometrov a sú zdrojom 

závažných zdravotných problémov.  

Napriek tomu, že prvé relevantné diskusie a výskumy v oblasti rizík spojených s nanomateriálmi 

prebehli už v roku 2006, stále v tejto oblasti panuje pomerne vysoká nejednoznačnosť.  Problémom je široké 

spektrum rôznych nanomateriálov s rozdielnymi vlastnostiam a tým aj rozličným potenciálnym 

nebezpečenstvom pre životné prostredie či zdravie človeka. S tým súvisí aj absencia regulácie tejto oblasti či 

už na národnej alebo medzinárodnej úrovni a chýbajúca legislatíva. Práve preto v posledných rokoch vzniká 

veľké množstvo medzinárodných projektov, umožňujúcich spoluprácu vedcov z rôznych krajín sveta. Tieto 

projekty sú zamerané na zhromažďovanie znalostí o nanomateriáloch, kedy na základe zdieľaných vedomostí 

navrhujú nové metódy, postupy a nástroje smerujúce k hodnoteniu ich rizík. 

V tejto diplomovej práci je zo začiatku stručne popísaná aktuálna situácia v oblasti nanobezpečnosti 

a legislatíva s ňou spojená. Ďalej sa zaoberá prehľadom metód a nástrojov, ktoré je možné na hodnotenie 

rizík nanomateriálov použiť. Tieto metódy sú vzájomne porovnané na základe kritérií, ktoré boli 

identifikované vzhľadom k súčasnej situácii. V práci je ďalej doporučený postup hodnotenia nanobezpečnosti 

na základe kritérií a ohodnotenia metód.   



11 

2 SÚČASNÝ STAV  

Európska únia v roku 2011 definovala nanomateriál ako: „Prírodný materiál, materiál vzniknutý ako vedľajší 

produkt alebo cielene vyrobený materiál obsahujúci nanočastice. Tieto častice sú buď izolované alebo vo forme 

agregátov/aglomerátov a  najmenej 50 % daných častíc má jeden alebo viac rozmerov vo veľkosti 

od 1 do 100 nm“ [1]. 

 

Obrázok 1 Veľkosť nanočastíc v porovnaní s inými objektami [2] (preložené) 

Nanomateriály sú pozoruhodná forma hmoty, u ktorej je možné pozorovať špecifické vlastnosti. 

Skúmaním ich unikátnych vlastností a praktickým využitím pre konštrukciu nových štruktúr, materiálov 

a zariadení sa zaoberá technický obor s názvom nanotechnológie. [3] Za jedného zo zakladateľov tohto oboru 

sa (napriek tomu, že priamo tento výraz nepoužil) považuje Richard Feynman. Základné myšlienky tohto 

oboru predstavil v roku 1959 na výročnej schôdze Americkej spoločnosti fyzikou v slávnej prednáške Tam 

dole je veľa miesta (There´s Plenty of Room at the Bottom) [4]. 

2.1 VLASTNOSTI NANOMATERIÁLOV 

Materiály v nanoforme vykazujú odlišné vlastnosti od tých istých materiálov v makroforme. Začínajú sa u nich 

prejavovať kvantové efekty, ktoré sú zvlášť výrazné u materiálov menších ako 20 nm. Vlastnosti nanočastíc 

sú priamo závislé na ich rozmeroch a tendencie k agregácií. Agregácia je výrazne pozorovaná najmä 

u aerosóly, ak sa nanočastice nachádzajú vo väčšej koncentrácií [5].  
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Dôležitou vlastnosťou nanočastíc, ktorá stojí za ich odlišnými vlastnosťami od tých istých materiálov 

v makroskopickej mierke, je enormné zvýšenie pomeru povrchu k objemu. Tým pádom je na povrchu častíc 

vysoký počet molekúl, ktoré nie sú v stave termodynamickej rovnováhy a majú vysokú reaktivitu [6]. 

Nanočastice v závislosti na svojich vlastnostiach môžu závažným spôsobom ovplyvňovať ľudské 

zdravie. Ešte stále nie sú úplne známe presné fyzikálno-chemické vlastnosti určujúce toxicitu, ale 

pravdepodobne zahŕňajú špecifickú povrchovú aktivitu, absorpčné schopnosti a rozpustnosť. Vďaka vysokej 

reaktivite nanočastice interagujú s bunečnými štruktúrami ako napríklad s bunečnou membránou alebo 

s biomolekulami, konkrétne s DNA a s proteínmi [6].  

Medzi ďalšiu dôležitú vlastnosť nanočastíc, ktorá určuje ich interakciu s biologickými systémami je 

morfológia. Ako vo svojej štúdii preukázal Chithrani et al. častice pozdĺžneho tvaru ľahšie prenikajú do buniek 

ako častice guľatého tvaru. Pravdepodobne to bude spôsobené tým, že pozdĺžne častice majú väčšiu plochu 

pre interakciu s receptormi [7]. Ďalšie štúdie preukazujú, že častice vláknitého tvaru sa v prieduškách ľahšie 

usádzajú a môžu vyvolať závažné ochorenia pľúc [5].  

2.2 ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ NANOČASTÍC 

Nanočastice sa do ľudského organizmu môžu dostať rôznymi cestami: 

• dýchacím ústrojenstvom (inhalačná expozícia), 

• požitím nanočastíc (perorálna expozícia), 

• kožou a viditeľnými sliznicami (dermálna expozícia), 

• priamo do krvného riečiska poškodeným tkanivom alebo vpichom (intravenózna expozícia) 

[5]. 

2.2.1 Inhalačná expozícia  

Expozícia častíc z ovzdušia závisí na veľkosti častíc, ich koncentrácii, na frekvencii dychu exponovanej osoby 

a na tom, či dýcha ústami alebo nosom [5]. Vo všeobecnosti je to však pravdepodobne najvýznamnejšia cesta 

vstupu nanočastíc do organizmu [8].  

Negatívny efekt vdýchnutých častíc sa prejavuje najmä v pracovnom prostredí. Aerosóly obsahujúce 

kovové nanočastice (napríklad oxid zinočnatý, cín, atď.) spôsobujú u zváračov nepriaznivé účinky známe ako 

horúčka kovového dymu. Tento syndróm zahŕňa bronchitídu, podráždenie dýchacích ciest, zmeny funkcie 

pľúc a možné zvýšenie výskytu rakoviny [9]. Práve v prevádzkach, kde dochádza k spracovaniu kovov za 

vysokých teplôt ako sú zvarovne je najvyššia koncentrácia vzdušných nanočastíc, ktorá môže byť až 

stonásobne vyššia ako koncentrácia v okolitom ovzduší [10].  
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Nanočastice môžu prenikať až alveol, kde môžu ulipnúť na ich povrchu [11]. Cez respiračný epitel 

následne môžu prejsť do obehového systému [12]. Vďaka tomu, že ľahko prechádzajú cez povrchové 

membrány buniek [13], ľahko sa môžu dostať do iných telových orgánov [12]. Sú známe súvislosti medzi 

inhalačnou expozíciou nanočastíc a kardiovaskulárnymi ochoreniami [14]. Niektoré výskumy naznačujú, že 

bunky rádovej veľkosti desiatok nanometrov dokážu cez hematoencefalickú bariéru prejsť do mozgu [15], 

kde majú tendenciu sa akumulovať a kde majú prístup k neurónom, astrocytom a mikrogliam [16]. Vďaka 

tomu môžu mať radu nepriaznivých vplyvov na mozog a nervovú sústavu [17].  

 

Obrázok 2 Cesty vstupu nanočastic do ľudského organizmu a možné ochorenia [18] 

2.2.2 Perorálna expozícia  

Zdroje nanočastíc pri perorálnej expozícii môžu byť exogénne alebo endogénne [5]. Medzi exogénne zdroje 

patria nanočastice, ktoré sa používajú v potravinárskom priemysle – nanočastice našli svoje uplatnenie 

v potravinových doplnkoch a v obaloch do potravín [19]. Endogénnymi zdrojmi môžu byť napríklad aj 

vdýchnuté častice, kedy tieto častice môžu vnikať rovno do tráviaceho traktu [20].  
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Správanie nanočastíc v prostredí tráviaceho traktu je ťažko predpovedateľné, nakoľko je ovplyvnené 

aj fyzikálno-chemickými vlastnosťami čriev a prítomnej potravy [21]. Je preukázané, že nanočastice sa 

vyskytujú v črevách pacientov s Crohnovou chorobou [22] a sú preukázané aj súvislosti medzi nanočasticami 

oxidu titaničitého a rozvoji kolitídy a rakoviny [23].  

2.2.3 Dermálna expozícia 

Napriek tomu, že nanočastice našli široké uplatnenie v kozmetike [24], výskumy ukazujú, že pri krátkodobej 

expozícií tieto častice nepreniknú až do krvného obehu [25]. Rozdielna situácia je však v pracovnom prostredí, 

kedy dochádza k dlhodobej expozícií pracovníkom, čo môže viesť k lokálnym aj systémovým účinkom na 

zdravie [26]. Pozornosť by mala byť zameraná hlavne na nanočastice kovov, pretože tie môžu vyvolať lokálne 

účinky na pokožku a pevné nanočastice menšie ako 45 nm, ktoré môžu preniknúť cez porušenú pokožku. Tak 

isto by sa mala pozornosť venovať aj lipozómom a micelám, ktoré môžu preniknúť aj cez neporušenú 

pokožku [27].  

2.3 ZDROJE NANOČASTÍC 

Na riadenie rizík spojených s nanočasticami je okrem ich vlastností a negatívnych dopadov potrebné poznať 

aj ich zdroje. Tie v súčasnej dobe zahrňujú širokú oblasť ľudskej činnosti a napriek tomu, že nanočastice môžu 

znieť ako futuristický objav dnešnej doby, nie je to len syntetický materiál vyrábaný v posledných rokoch, je 

to aj materiál ktorý sa vyskytuje prirodzene v našom okolí.  

Prírodné anorganické nanočastice vznikajú ako výsledok vulkanickej aktivity, spaľovania 

a chemických procesov ako napríklad zrážanie, oxidácia a redukcia. Všeobecne medzi takéto častice patrí 

najmä popol, sadze a minerálne častice vo vzduchu [28]. Tieto častice vznikajú jednoduchými chemickými 

transformáciami. Za vznikom nanočastíc organického pôvodu stoja zložité biotrasformácie. Nanočastice 

a nanoštruktúry sú prítomné vo všetkých živých organizmov od mikroorganizmov cez rastliny a živočíchy až 

po ľudí. Niektoré organizmy, konkrétne baktérie, sú schopné nanočastice aj produkovať. S ich pomocou sú 

priemyselne syntetizované nanočastice s nižšou toxicitou [29]. 

Ani častice antropogénneho pôvodu nie sú tak novodobým objavom, akoby sa mohlo zdať. Už 

tisícročia ľudia vytvárajú nanomateriály ako vedľajšie produkty ľudskej činnosti od jednoduchých akými sú 

horenie a varenie jedla až po zložitejšie nové procesy akými je chemická výroba, zváranie, spaľovanie 

v motoroch či rafinácia.  
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2.3.1 Doprava 

V mestských oblastiach sú primárnym zdrojom atmosférických nanočastíc výfukové plyny. Podľa Agentúry 

pre ochranu životného prostredia (EPA), štúdie ukázali, že častice emitované z dieselových motorov tvorili asi 

23 % PM2,5 (častice s aerodynamickým priemerom 2,5 mikrometrov alebo menej) antropogénneho pôvodu 

[30]. Väčšina častíc z výfukových plynov motora má približne guľový tvar, avšak výskumy ukazujú, že ako 

vedľajší produkt spaľovania nafty vznikajú aj uhlíkové nanovlákna, ktoré majú podobné rozmery ako 

nanočastice azbestu [31]. 

 

Obrázok 3 (A) TEM snímok ukazujúci typické častice výfukových plynov motora skladajúcich sa z agregátov 

uhlíka (menšia šípka)  okolo väčšej minerálnej častice (veľká šípka) (B) Graf znázorňujúci exponenciálne 

klesanie koncentrácie častíc v rozmedzí 6 až 220 nm so vzdušnou vzdialenosťou od diaľnice (C) Premávka 

v Los Angeles [12]. 

2.3.2 Spaľovanie a ľudská činnosť v interiéri 

Ľudská činnosť v interiéri taktiež produkuje značné množstvo atmosférických nanočastíc.  Podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) nastane kvôli znečisteniu ovzdušia v interiéri približne 1,6 milióna úmrtí 

ročne. Tieto úmrtia nastávajú hlavne v rozvojových krajinách a ich príčinou je použitie neefektívneho 

materiálu na spaľovanie akým je napríklad drevo, rastlinný odpad či trus [32]. Afshari et al. sa vo svojom 

výskume zamerali na najvýznamnejšie zdroje nanočastíc v domácnosti, medzi ktoré patrí napríklad pálenie 

sviečok, žehlenie, vysávanie či vyprážanie mäsa. Najväčšie množstvo aerosólu pozorovali pri pálení sviečok, 

najmenej častíc bolo naopak pozorovaných pri žehlení bavlny [33].  

2.3.3 Demolácia budov 

Významným zdrojom atmosférických nanočastíc je aj demolácia budov. Stefani a spol. uvádza, že najmä 

koncentrácia častíc s priemerom menším ako 10 nm môže pri búraní rozsiahlych budov stúpať na vysoké 

úrovne. Ako problematickú vidia najmä demoláciu starších budov, z ktorých sa pri demolácií uvoľňujú toxické 

materiály, napríklad azbestové ihličky [34].  
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2.3.4 Pracovné prostredie 

Samostatnou problematikou sú cielene vyrábané nanočastice a s tým súvisiace nanočastice v pracovnom 

prostredí. Vyrábané nanomateriály sú kľúčové komponenty inovácií v rôznych oblastiach s vysokým 

potenciálnym dopadom (napríklad elektronika, fotonika, diagnostik a iné). Ich používanie však vyvoláva obavy 

o bezpečnosť ľudí a životné prostredie. Z hľadiska pracovných podmienok sú rozlišované dva typy expozície: 

1. Expozície ku ktorým dochádza pri procesoch, v ktorých nie je produkcia nanomateriálov 

hlavným cieľom, ale počas procesu dochádza k tvorbe nanočastíc ako odpadného materiálu 

(napr. zváranie, rezanie a brúsenie kovov), 

2. expozície súvisiace s používaním nanomateriálu, kedy môžu byť pracovníci vystavený 

nanočasticiam v každej fázy produkcie. 

Každoročne produkcia nanomateriálov narastá, spolu s čím narastá aj riziko ich uvoľnenia 

do životného prostredia, čo môže mať za následok nepriaznivý dopad na ľudí a ekosystém. Preto je nutné 

túto hrozbu riešiť [5].  

V tejto oblasti však zatiaľ neexistuje jednotný prístup k riešeniu tohto problému. Prístupov existuje 

viacero, napríklad jeden z prístupov k tomuto problému sa zameriava na bezpečnosť a spôsob regulácie. 

Tento prístup delí expozíciu nanomateriálov podľa oblastí predpisov: bezpečnosť pri práci, bezpečnosť 

spotrebiteľa, bezpečnosť širokej verejnosti a životné prostredie. Druhý prístup sa sústredí na štruktúrovane 

informácií podľa životného cyklu nanomateriálov, kedy v každej časti životného cyklu by malo byť 

diskutované ich uvoľňovanie, emisie, transport, transformácia a expozícia [35].  

2.4 SÚČASNÁ SITUÁCIA V OBLASTI NANOBEZPEČNOSTI 

S nanočasticami sa stretávame momentálne v takmer každej oblasti nášho života. Ako je diskutované 

v predchádzajúcich kapitolách, môžu mať vážny vplyv na ľudské zdravie. Okrem toho, môžu výrazne 

negatívne pôsobiť aj na životné prostredie [36]. Preto je nevyhnutné zaoberať sa otázkou ich bezpečnosti.  

Táto otázka je diskutovaná už viac ako 15 rokov a za ten čas bolo navrhnutých niekoľko stratégií, 

avšak žiadna nenašla uplatnenie. Za tým stojí hneď niekoľko problémov, ktoré vo svojej štúdii uvádza Warheit. 

Najväčším problém je podľa neho obrovský počet rôznych typov nanočastíc, ktoré majú v konkrétnych typoch 

ešte nespočetne rôznych variácií, ďalej vysoké výdavky na testovanie každého a nakoniec dlhý časový úsek, 

na testovanie, kedy testy chronických chorôb môžu trvať až dva roky [37]. S chýbajúcou jednotnou stratégiou 

a širokým spektrom rôznych nanomateriálov súvisia aj legislatívne medzery v tejto oblasti, či už 

na celosvetovej, európskej alebo národnej úrovni.  
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Chýbajúce diery v oblasti legislatívy sa snažia zaplátať vedecko-výskumne projekty zamerané 

na bezpečnosť nanotechnológii, bližšie sú popísané v kapitole 2.4.1. V týchto projektoch nie je snaha 

o preukázanie potenciálne nebezpečných vlastností nanomateriálov, ale predovšetkým zaistiť ich bezpečnú 

výrobu, užívanie a likvidáciu.  

2.4.1 Vedecko-výskumné projekty 

Ako už bolo naznačené, tieto projekty sú momentálne veľmi významné v oblasti riešenia nanobezpečnosti. 

V Európe je hneď niekoľko desiatok projektov, ktoré sa zaoberajú širokou problematikou v rámci 

nanotechnológii, od legislatívy cez informačné technológie až po dopady na spoločnosť. Pre ilustráciu je 

do tejto práce vybraných zopár najväčších európskych projektov. 

Jedným z projektov zaoberajúcich sa legislatívou je projekt Gov4Nano. Cieľom tohto projektu je 

založenie Rady pre riadenie rizík nanotechnológii a vytvorenie operačného modelu pre riadenie 

nanotechnológii, ktorý bude založený na už zavedenom rámci Medzinárodnej rady pre riadenie rizík. Cieľom 

je aj vyvinúť harmonizované usmernenie na charakterizáciu a testovanie nanomateriálov a priniesť portál, 

na ktorom budú zjednotené dáta, nástroje a návody [38].  

NanoCommons je projekt, ktorého cieľom je vytvorenie infraštruktúry v oblasti nanobezpečnosti. 

Týmto by sa dramaticky znížili náklady na výskum a reguláciu, pretože by sa odstránila potreba rozsiahle 

laboratórneho testovania. Víziou je vytvorenie jednotného integrovaného zdroja, v ktorom sa budú 

zhromažďovať informácie o nanobezpečnosti a ku ktorému budú mať prístup všetky relevantné strany. To 

by malo prispieť k rýchlejšej identifikácií potenciálnych rizík nanočástic [39]. 

Ďalší projekt, ktorého zameranie je na informačné technológie je projekt NanoInformaTIX. Jeho 

cieľom je vývoj databázy, ktorá bude zhromažďovať údaje z prebiehajúcich a už dokončených projektov 

v oblasti nanotechnológii. Cieľom platformy je skrátiť cestu z laboratória na trh a to tým, že zhromaždením 

informácii na jednom mieste dôjde k zníženiu pokusov na zvieratách, implementácií prístupu Safe by Design 

a klasifikácií nanomateriálov. Cieľom je aj vyvinúť a implementovať do platformy modely predikujúce 

uvoľňovanie a expozíciu nanočastíc do životného prostredia [40].  

NanoExplore je projekt, ktorý je zameraný na ľudské zdravia. Zaoberá sa biomonitoringom účinkov 

nanomateriálov na ľudské zdravie aj stanovením miery expozície v pracovnom prostredí a v mestských 

oblastiach. Vo svojej práci využívajú meranie koncentrácie nanomateriálov pomocou bezdrôtovej siete 

senzorov. Cieľom je posúdiť expozíciu a osud nanomateriálov a na základe toho posúdenie rizík. Zároveň je 

cieľom aj priniesť čo najjednoduchší spôsob správy dát s týmto výskumom súvisiacich [41].  

Do projektu NANORIGO je zapojených 28 partnerov z celej Európy a jeho cieľom je vypracovať 

transparentný, transdisciplinárny a aktívny rámec riadenia rizika. V tomto projekte participujú ako výskumné 
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organizácie, tak priemysel, regulačné orgány a zohľadňuje sa aj spoločnosť. Rámec pre riadenie rizika bude 

založený na vysoko kvalitných vedeckých údajoch a nástrojoch na fyzikálno-chemickú charakterizáciu 

a na hodnotení expozície, nebezpečenstva a rizík pre ľudí aj prostredie [42].  

Všetky tieto vedecko-výskumné projekty zastrešuje EU NanoSafety Cluster (Klaster EÚ pre 

nanobezpečnosť), ktorý má dynamickú, flexibilnú a prispôsobivú štruktúru. Jeho cieľom je pokrytie súčasných 

a vznikajúcich potrieb v oblasti výskumu nanobezpečnosti, zapojenie verejnosti, vytváranie strategických 

spolupráci a zvyšovanie synergie medzi projektami [43].  

2.4.2 Hodnotenie nanobezpečnosti 

V rámci vedecko-výskumných projektov či nezávislých štúdiách bolo navrhnutých niekoľko rôznych metód, 

ktoré majú za cieľ vyhodnotiť riziká a nebezpečenstvá nanomateriálov a ich vplyv na životné prostredie 

či ľudské zdravie. Každá metóda je v niečom unikátna a ako išiel vedecký pokrok napred, v novších metódach 

sú zohľadňované aj aktuálne vedecké poznatky. V nasledujúcej tabuľke je prehľad najznámejších metód 

na vyhodnocovanie rizík nanomateriálov.  

Tabuľka 1 Prehľad a popis metód používaných na hodnotenie nanobezpečnosti 

Metóda 
Autor, rok  

Charakteristika  
 

Postup metódy 

Nanotechnology Risk 
Governance [44] 

Komunikácia je v tejto metóde považovaná 
za ústrednú činnosť a je rozhodujúca pre 
efektívnosť. Fáza predbežného hodnotenia 
zahŕňa aj včasné varovanie a organizáciu 
procesu riadenia rizík. Výhodou metódy je 
zohľadňovanie spoločenských obáv 
a problémov. 

 1.Predbežné hodnotenie 
2. hodnotenie rizika, 
3. posúdenie prípustnosti a 
prijateľnosti, 
4. riadenie rizík, 
5. komunikácia. 

Renn a Roco, 2006 

Nano Risk Framework 
[45] 

Táto metóda bola navrhnutá tak, aby bola 
flexibilná. Slúži ako nástroj na 
organizovanie, dokumentovanie a 
oznamovanie toho, aké informácie má mať 
používateľ o materiály a zdôvodnenie 
rozhodnutí stojacich za manažérskym 
rozhodovaním. 

 1. Popísanie materiálu a 
aplikácie, 
2. profil životného cyklu, 
3. hodnotenie rizík, 
4. riadenie rizík, 
5. rozhodovanie a konanie, 
6. kontrola a prispôsobenie. 

Environmental Defense 
Fund a DuPont, 2007 

Comprehensive 
Environmental 

Assessment (CEA) [47] 
EPA, 2008  

Metóda je dvojrozmerná, poskytuje jednak 
holistický a systematický spôsob organizácie 
informácii o zložitých environmentálnych 
otázkach a zároveň poskytuje 
transparentné a štruktúrované prostriedky 
na posúdenie dôsledkov týchto informácii. 

 1. Životný cyklus produktu,  
2. transport, transformácia 
a osud,  
3. expozícia,  
4. dopad. 
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Metóda 
Autor, rok  

Charakteristika  
 

Postup metódy 

Nano-Life Cycle Risk 
Analysis  

(Nano-LCRA) [46] 
Shatkin, 2008 

Nano-LCRA je založená na adaptívnom 
riadení a zahŕňa prehodnotenie rámca a 
predchádzajúcich rozhodnutí na základe 
nových informácií. Kombinuje životný cyklus 
materiálu a zároveň nástroje analýzy rizika 
aby charakterizovala potenciál expozície a 
riziká nanomateriálov v konkrétnych 
aplikáciách. Výhodou tejto metódy je jej 
transparentnosť, jednoduchosť 
a dynamickosť, kedy je možné výsledky 
pravidelne prehodnocovať. 

 1. Opísať životný cyklus 
výrobku, 
2. identifikovať materiály a 
posúdiť potenciálne riziká v 
každej fáze životného cyklu, 
3. vykonať kvalitatívne 
hodnotenie expozície v 
každom štádiu životného 
cyklu, 
4. identifikovať etapy 
životného cyklu, kedy môže 
dôjsť k expozícii, 
5. posúdiť potenciálnu 
toxicitu pre človeka a 
nehumánnu toxicitu v 
kľúčových fázach životného 
cyklu, 
6. analyzovať potenciál 
rizika pre vybrané štádia 
životného cyklu, 
7. identifikovať kľúčové 
neistoty a medzery v 
údajoch, 
8. vypracovať stratégie 
riadenia rizík, 
9. zhromaždiť informácie, 
10. vyhodnotiť a upraviť 
kroky riadenia 
a hodnotenia. 

MARINA 
Framework [48] 

MARINA je flexibilný a efektívny prístup k 
zberu údajov a vyhodnocovaní rizika. Zbiera 
len údaje potrebné na účely posúdenia 
rizika. Zahŕňa aj životný cyklus materiálu. 
Stanovuje sa základný súbor informácii a 
identifikujú sa príslušné expozičné scenáre 
(RES). V rámci RES sa zbierajú informácie 
o expozícii, osude (kinetike) 
a nebezpečenstve. Fáza vyhodnocovania sa 
vykonáva až kým sa nezískajú dostatočne 
informácie na vyvodenie záverov 
o možných rizikách.  

 Táto metóda má dve fáze a 
4 piliere.  
1. Fáza: Vymedzenie 
problému  

a. Vyhodnotenie dát,  
b. stanovenie 

expozičných 
scenárov. 

2. Fáza: Posúdenie rizík 
a. Charakterizácia rizík 

zahrňujúca 
možnosti riadenia 
rizík, pokiaľ sa príde 
na nedostatky, 
pokračuje sa 
bodom b., 

b. identifikácia 
chýbajúcich dát, 

c. zbieranie dát, 
d. vyhodnotenie dát.  

Bos et al, 2015 
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Metóda 
Autor, rok  

Charakteristika  
 

Postup metódy 

DF4nanoGrouping [49] Cieľom tejto metódy je zoskupiť 
nanomateriály podľa ich špecifického 
spôsobu pôsobenia, ktoré vedie k 
toxickému účinku. Metóda pozostáva z 3 
vyhodnocovacích stupňov, ktoré následne 
priraďujú materiály do jednej z 4 možných 
kategórii: rozpustné, bioperzistantné, 
aktívne a pasívne materiály.  

 Metóda je rozdelená do 3 
vyhodnocovacích stupňov:  
1. Vlastné materiálové 
vlastnosti,  
2. vlastnosti závislé od 
systému,  
3. bioperzistencia, 
absorpcia, distribúcia, 
bunkové účinky a toxické 
účinky.  

Arts et al, 2015 

Nanomaterial 
categorization for 

assessing risk 
potential [50] 

Metóda je založená na predbežnom 
zoskupení nanomateriálov k identifikácií 
príslušných nebezpečenstiev. Na základe 
identifikovaných údajov môžu potom byť 
zamerané na podrobnejšie testovanie, 
analýzu a overovanie.  

 Metóda je založená na 
rozhodovacom strome. 
Rozhodovací strom sa 
zameriava najmä na 
potenciálne 
nebezpečenstvo či 
očakávanú expozíciu. Ak sa 
žiadne neočakáva, 
nevyžadujú sa ďalšie testy. 
Ak sa očakáva expozícia 
alebo nebezpečenstvo, 
vyžadujú sa ďalšie testy.  

Godwin et al, 2015 

Test strategy for 
assessing the risks of 
nanomaterials in the 

environment [51] 

Metóda je zameraná na testovanie a 
posudzovanie rizík nanomateriálov na 
životné prostredie. Zohľadňuje sa životný 
cyklus materiálu a jeho potenciál uvoľniť sa 
do životného prostredia v jednotlivých 
štádiách cyklu. 

 3 stupňová metóda:  
1.Rozhodnutie, či 
nanomateriál bude 
testovaný (na základe napr. 
množstva materiálu a jeho 
ekotoxicite),  
2. testovanie (voda, pôda),  
3. aplikácia výsledkov 
testov. 

Rinke et al, 2015 

Risk assessment and 
grouping strategy 
based on clouds of 

predefined test 
strategies [52] 

Metóda sa zameriava na hodnotenie rizík 
pomocou identifikácie nanomateriálov a ich 
zoskupenie do tzv cloudov. Cloudy sú 
zamerané hlavne na možné spôsoby účinku 
a na nežiadúce účinky. 

 1. Identifikácia materiálov 
pomocou 
kvantifikovateľných 
charakteristík,  
2. spojenie subjektov na 
základe vlastnosti do 
cloudov, ktoré majú 
preddefinované testovacie 
vlastnosti. 

Walser a Studer, 2015 

NANoREG 
nanospecific approach 

for risk 
assessment [53] 

Táto stratégia má za cieľ prispôsobiť sa 
veľkému počtu nanomateriálov, kedy vplyv 
na životné prostredie a zdravie môže 
ovplyvniť mnoho faktorov. V stratégii 
integrovali prístupy ku kvantitatívnym 
vzťahom štruktúry a aktivity, zoskupovaniu 
a porovnávaniu údajov, aby bolo možné 
vyhodnotiť tie nanomateriály, ktoré majú 
vysoký potenciál rizika.  

 Metóda má 3 fáze, každá 
fáza má ešte svoje 
poddimenzie, v ktorých sa 
rieši rozpúšťanie, expozícia, 
transformácia, akumulácia, 
imunotoxicita a 
genotoxicita.  

Dekkers et al, 2016 
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Metóda 
Autor, rok  

Charakteristika  
 

Postup metódy 

ECHA/RIVM/JRC read-
across and grouping 

framework for 
nanomaterials [54] 

Usmernenie vydané ECHA je určené pre 
identifikáciu nanoforiem a následné 
posúdenie, či dostupné údaje postačujú pre 
identifikáciu nebezpečia alebo je nutné 
navrhnúť novú testovaciu stratégiu. Princíp 
použitia údajov o nebezpečnosti medzi 
nanoformami tej istej látky je podobný ako 
sa používa medzi chemickými látkami. 

 1: Identifikácia nanoformy, 
2. počiatočné zaradenie do 
skupiny nanoformy, 
3. identifikácia dostupných 
a chýbajúcich dát,  
4. identifikácia 
potenciánych zdrojov 
nanoforiem,  
5. tvorba hypotézy, 
6. posúdenie akýchkoľvek 
nových údajov na hypotézu. 

ECHA, 2016 

Risk banding 
framework [55] 

Táto metóda kategorizuje rizika nanočastíc 
na základe ich fyzikálno-chemických 
vlastností a expozície. Metóda sa snaží 
zachytiť základné atribúty, ktoré určujú 
osud a toxicitu pri vdýchnutí nanočastice a 
navrhnúť reálnu toxikologickú cestu pre 
inhalované nanočastice. Metóda kombinuje 
informácie o depozícii častíc v respiračnom 
trakte, pľúcnom zaťažení, clearance, difúzii 
cez vrstvu hlienu pľúc, translokácii, 
absorpcii, lokálnej a systémov toxicite.  

 Metóda je založená na 
vyhodnocovaní 3 modelov:  
1. Expozičné scenáre, 
2. modely depozície, 
3. modely aglomerácie. 

Oosterwijk, 2016 

Alternatives 
assessments for 

nanomaterials [56] 

Základnou otázkou tejto metódy je otázka 
"Prečo je materiál použitý vo výrobku?" 
Prístup je zameraný na hľadaní 
bezpečnejších alternatív, ktoré budú spĺňať 
vyžadované vlastnosti.  

 1. Identifikovanie entity 
vzbudzujúcej obavu, 
2. vykonať počiatočného 
hodnotenia,  
3. určiť rozsah a rámec 
rozhodovania, 
4. určiť, či existujú 
alternatívy, 
5. vyhodnotiť alternatívy. 

Hjorth et al, 2016 

 

2.4.3 Safe by design 

Prístup, ktorý sa v súčasnosti v oblasti nanobezpečnosti presadzuje je prístup Safe-by-Design (SbD). Tento 

prístup berie do úvahy to, že je nutné nielen mať funkčný produkt, ktorý je bezpečný, ale aj to, aby bola 

bezpečná aj jeho likvidácia na konci životného cyklu. Umožňuje efektívnu priemyslovú inováciu a výmenu 

kľúčových informácií medzi zákonodarcami, inovátormi a výrobcami materiálov [57]. 

Tento prístup sa už dlhé roky používa v iných inžinierskych vedách ako napríklad jadrová energetika, 

ale aj vo farmácií. SbD sa uplatňuje už vo fáze výskumu, vývoja a navrhovania, namiesto toho, aby sa hodnotila 

toxicita až po vstupe produktu na trh. Práve z farmácie by podľa Hjortha a jeho výskumnej skupiny uplatnenie 

tejto koncepcie v oblasti nanomateriálov mohlo brať inšpiráciu. Vo svojom výskume odporúča pred uvedením 
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materiálu na trh urobiť veľa bezpečnostných testov in vitro a in silico, aby sme sa dozvedeli čo najviac 

o problémoch, ktoré môžu znížiť bezpečnosť. Avšak, taktiež upozorňujú na problém, ktorý sa vyskytol 

pri liečivách, kedy sa na trh dostali aj liečivá, ktoré nespĺňali bezpečnostné požiadavky. Obáva sa, že rovnaká 

situácia môže nastať aj pri nanočasticiach [58].  

Poel a Robaey vo svojej štúdii uvádzajú, že pojem Safe by Design je možné chápať najmenej troma 

rôznymi spôsobmi. V prvom rade môže byť chápaný ako prístup k analýze alebo hodnoteniu rizika, z čoho 

vyplýva, že riziká sa posudzujú už vo fáze projektovania. Ďalej môže byť chápaný ako špecifická stratégia 

riadenia rizika, čiže riešenie bezpečnosti návrhovými opatreniami alebo zabudovanom bezpečnosťou. 

Po tretie je ho možno chápať ako výsledok procesu navrhovania, kedy je výsledný produkt bezpečný 

a teoreticky absolútne bez rizika po svojej implementácií do praxe.  

Ako ďalej uvádzajú vo svojom výskume, najčastejšie je SbD chápaný ako druhý význam, ktorý 

predpokladá prvé, čiže hodnotenie rizík počas fáze projektovania. V žiadnom prípade však nepredpokladá 

tretiu možnosť, nakoľko v skutočnosti je absolútna bezpečnosť nemožná [59]. 

Vo všeobecnosti  tento prístup popisuje bezpečnostné opatrenia nutné pre prevenciu nežiadúcich 

udalostí, ktoré môžu mať za následok vznik nehôd, poškodenie zdravia a životného prostredia. Tieto 

opatrenia sú zavádzané už behom fáze návrhu zariadenia, procesu, materiálu, atď. Prístup je založený 

na integrácií všetkých možných scenárov nebezpečia a negatívneho dopadu už do fáze návrhu a výroby [57]. 

V oblasti nanobezpečnosti je tento prístup momentálne považovaný za kľúčový a je ústrednou témou 

aj v rade európskych projektov ako napríklad NanoReg2 [60] a PROSAFE [61] . V rámci projektu NanoReg2 

boli navrhnuté tri základné piliere využitia tohto princípu v oblasti nanobezpečnosti. Ilustruje ich Obrázok 4 

1. Pilier: Bezpečné výrobky už od návrhu (Safe products by design) 

Prvým cieľom SbD je pokúsiť sa dosiahnuť bezpečné výrobky návrhom, čo znamená nájsť menej 

nebezpečné nanoformy založené na chemických a iných vlastnostiach. Zakladá na vývoji veľmi rýchlych 

netestovacích nástrojov, ktoré nezahŕňajú nanomateriály v kombinácií s testovacími nástrojmi 

zahŕňajúcimi nanomateriály, čo by mohlo viesť k postupnému vývoju úsilia nákladovo efektívnym 

spôsobom. Pilier kombinuje netestovacie nástroje s predikčnými nástrojmi a s testovacími nástrojmi 

(testy in vivo a in vitro). Tento prístup sa aplikuje ako na nové, tak už aj na používané nanomateriály, aby 

sa vyhodnotil vývoj ich potenciálneho nebezpečenstva počas celého životného cyklu.  
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Obrázok 4 Tri piliere princípu Safe by Design [60] (preložené) 

2. Pilier: Bezpečné používanie výrobkov (Safe use of products ) 

Tento pilier zohľadňuje riziká pre spotrebiteľov a životné prostredie spojené s používaním produktu. 

Zaoberá sa bezpečným použitím výrobku s cieľom vyhodnotiť riziká, ktorým môže byť spotrebiteľ alebo 

životné prostredie vystavené a definuje opatrenia na zníženie alebo zmiernenie prípadných rizík.  

V rámci tohto pilieru by mali byť určené všetky rôzne možnosti použitia výrobku a v rámci nich 

identifikované nebezpečenstva a na základe toho navrhnuté prijateľné použitie. Spoločne s prvým 
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pilierom, kedy bude produkt vyrobený najviac bezpečne ako je to možné, druhý pilier uľahčí hodnotenie 

a stanový obmedzenia týkajúce sa konkrétneho nanomateriálu.  

3. Pilier: Bezpečná priemyselná výroba (Safe industrial production)  

Posledný pilier zohľadňuje to, že pri posudzovaní bezpečnostných zásad je dôležité sa zaoberať 

nielen výrobkami a ich použitím, ale aj podmienkami ich výroby, pretože pracovníci sú prvou 

exponovanou skupinou. Cieľom tohto pilieru je poskytnúť priemyselným odvetviam vedomosti a nástroje 

na hodnotenie rizika a zvyšovanie priemyselnej bezpečnosti, vrátane skladovania a prepravy vyrobených 

nanomateriálov. V rámci tohto pilieru sú plánované školenia a kvalifikácie pracovníkov v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [60].  

2.4.4 Legislatíva  

Európa 

Európskym základným dokumentom v oblasti nanobezpečnosti je Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o 

registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 

agentúry, ktoré bolo zmenené Nariadením komisie (EU) 2018/1881 a ktoré vstúpilo do platnosti 1. januára 

2020. Revidované prílohy tohto nariadenia prinášajú upresnenia a podmienky pre:  

• Charakterizáciu nanoforiem alebo rozsah nanoforiem spadajúcich pod registráciu (Príloha 

VI); 

• Hodnotenie chemickej bezpečnosti (Príloha I); 

• Požiadavky na rozsah informácií potrebných na registráciu (Prílohy III a VII-XI); 

• Povinnosti následných užívateľov [62].  

Podľa tohto nariadenia by nanomateriály mali byť posudzované rovnako, ako akékoľvek iné chemické 

látky. Hodnotenie chemickej bezpečnosti je založené na:  

• komplexnom posúdení rizika vyplývajúceho z fyzikálno-chemických, chemických, 

toxikologických a ekotoxikologických vlastnostiach látky bez ohľadu na ich veľkosť, tvar 

alebo fyzikálny stav; 

• definícií úrovne expozície; 

• charakterizácií rizika porovnávaním hladín expozičnej a prahovej úrovne, pod ktorými sú 

látky nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie považované za kontrolované.  

Ak nie sú v rámci týchto kritérií rizika kontrolované, následne je požadovaných viac údajov 

o vlastnostiach danej látky, zmena jej výroby alebo stanovenie presnejších expozičných limitov [57] [63]. 

Rozhodovací rámec pre posúdenie rizika daného materiálu ilustruje Obrázok 5. 
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Obrázok 5 Rámec hodnotenia rizík podľa REACH [63] (preložené) 

Problematikou hodnotenia bezpečnosti vyrábaných nanomateriálov sa zaoberá aj Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) už 

od roku 2006, kedy zriadila pracovnú skupinu OECD pre vyrábané nanomateriály (WPMN) [64].  

Venuje sa tomu v programe nazvanom „Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials“ (Séria 

o bezpečnosti vyrábaných nanomateriálov). V rámci tejto série v uplynulom roku OECD vydala tri dokumenty, 

ktoré nie sú legislatívnej povahy, ale obsahujú doporučený prístup v niektorých oblastiach hodnotenia rizík 

vyrábaných nanomateriálov [65].  

V prvom dokumente z roku 2019 je pojednávané o vývoji bezpečnosti v oblasti nanomateriálov 

na medzinárodnej úrovni. Vznikol pri príležitosti zasadnutia pracovnej skupiny OECD pre vyrábané 

nanomateriály a sú v ňom zahrnuté najnovšie poznatky a činnosti v oblasti nanotechnológie [66]. 

Druhý dokument sa zaoberá fyzikálno-chemickými vlastnosťami nanomateriálov, kedy dokument 

považuje tieto vlastnosti za kľúčové pre hodnotenie nielen rizika bežných chemikálii, ale aj nanomateriálov. 

Dokument zohľadňuje rozdiely medzi tými istými látkami v konvenčnej aj v nanoforme. OECD preto zaradila 

do svojej štúdie aj niekoľko testov, v ktorých sa fyzikálno-chemické vlastnosti v nanoforme môžu líšiť 

od makroformy.  

Ďalej je v tomto dokumente riešená problematika názvoslovia, kedy na identifikáciu nanomateriálov 

nie je dostatočné používanie metód ako na bežné materiály – ten istý nanomateriál v závislosti na svojej 
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forme, kvantovom účinku či povrchových vlastností sa môže správať odlišne. Jednotný systém 

v nomenklatúre by podľa tohoto dokumentu uľahčil identifikáciu a vyhodnotenie rizík [67]. Prehľad tohoto 

rámca hodnotenia založeného na fyzikálno-chemických vlastnostiach ilustruje Obrázok 6.  

Posledný dokument, ktorá OECD minulý rok vydala zhŕňa pokyny v oblasti merania fyzikálno-

chemických vlastností nanomateriálov. Bol vydaný ako podporný dokument k predchádzajúcemu 

dokumentu. Ich spoločným cieľom je pomôcť a zlepšovať vedecké štúdie, podporovať konzistentné 

vykazovanie údajov (vrátanie informácií o príprave vzoriek a protokolov merania) s cieľom maximalizovať 

užitočnosť a porovnateľnosť údajov. Projekty by mali viesť k uľahčeniu identifikácie najužitočnejších 

parametrov a najlepších dostupných metód tak, aby bol čo najväčší prínos v kvalite údajov a ich vykazovaní 

[68].  

 

Obrázok 6 Prehľad vstupov a výstupov, ako aj prepojení rámca pre rozhodovanie o fyzikálno-chemických 

vlastnostiach a hlavných zásadách merania a podávania správ [67] (preložené) 
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Situácia vo vybraných štátoch 

V súčasnej dobe sú najďalej v hodnotení rizík v Európske únii štáty ako napríklad Francúzsko, Dánsko, 

Švédsko, Fínsko a Nemecko. Francúzsko pracuje na regulačnom opatrení pre oxid titaničitý, v súčasnosti ho 

od roku 2020 zakázali používať v potravinách [69]. Okrem toho, vytvorili zoznam všetkých výrobcov 

nanomateriálov v zemi [70].  

Nemecko pracuje na Technických pravidlách pre nebezpečné látky, kde popisujú stav technológie, 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ďalšie vedomosti, ktoré sa týkajú nebezpečných látok, vrátane ich 

klasifikácie a označovania. Do týchto dokumentov začali zohľadňovať aj nanomateriály, v súčasnosti 

napríklad bezpečnosť pri práci pri zváraní alebo pri práci s minerálnym prachom [71].  

Situácia v Českej republike 

V Českej republike je platnou legislatívou Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických 

směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Do tohto zákona by sa malo premietnuť aj nariadenie 

REACH týkajúce sa nanočastíc, ktoré je diskutované v tejto práci. Nanomateriálov sa dotýka aj Nariadenie 

vlády č. 361/2007 Sb., ktoré stanovuje podmienky ochrany zdravia pri práci a určuje aj expozičné limity.  
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3 FORMULACE PROBLÉMŮ A STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Táto diplomová práca je zameraná na tému nanobezpečnosti. Ako je preukázané v predchádzajúcich 

kapitolách, nanomateriály môžu závažným spôsobom poškodzovať ľudské zdravie a preto je nevyhnutné 

v tejto oblasti podniknúť príslušné kroky, ktoré ochránia ľudské zdravie aj životné prostredie. Avšak, 

vzhľadom k širokému spektru rôznych druhov nanomateriálov s rozdielnymi vlastnosťami, otázka 

vyhodnotenia ich rizík nie je vôbec jednoznačná.  

Práve pre nejednoznačnosť vyhodnocovania je možné nájsť medzery v jednej z najzásadnejších 

oblastí, ktoré sa podieľajú na chránení ľudského zdravia - v oblasti legislatívy. Momentálne štát nijakým 

spôsobom nechráni svojich občanov pred negatívnym vplyvom nanomateriálov s ktorými ľudia prídu 

do kontaktu cez hotové produkty, vyrobené materiály alebo často aj práve počas výrobného procesu. 

Uvoľňovanie nanočastíc počas výroby je jeden z najzásadnejších problémov, pretože dochádza k opakovanej 

a dlhodobej expozícii pracovníkov.  

V rámci medzinárodných projektov zameraných na bezpečnosť nanomateriálov vzniká každý rok 

niekoľko metód a nástrojov na vyhodnotenie rizík. Každá metóda je unikátna, prispôsobená potrebám pre 

ktoré bola vyvíjaná. Metódy uvažujú rozdielne vstupné informácie, s ktorými rozdielne pracujú a aj ich výstupy 

sa líšia.  

Napriek tomu, že hľadanie a navrhovanie nových prístupov k hodnoteniu nanobezpečnosti je 

jednoznačne nevyhnutné, práve veľké množstvo dostupných metód robí túto činnosť komplikuje. Veľký počet 

možností nie je žiadnym spôsobom zatriedený a je náročné si vybrať vhodnú metódu pre svoju aplikáciu.  

Cieľom tejto diplomovej práce je priniesť prehľad aktuálnych možností vyhodnocovania rizík 

nanomateriálov. Na základe aktuálnych dostupných informácií v oblasti nanobezpečnosti určiť kritéria, podľa 

ktorých budú tieto metódy a nástroje ohodnotené a bude určené, pre akú oblasť nanobezpečnosti sú 

najvhodnejšie. Následne bude navrhnutý postup, ktorý bude smerovať k hodnoteniu rizík nanočastíc. 

V tomto doporučenom postupe budú zohľadnené výsledky z hodnotenia jednotlivých nástrojov a metód. 

Navrhovaný postup bude zameraný na identifikáciu najvhodnejšej kombinácie metód a nástrojov pre rôzne 

kombinácie vstupných informácií o danom nanomateriály.  
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4 VLASTNÉ RIEŠENIE 

Vlastné riešenie je zložené z niekoľkých častí. V prvej časti sú porovnávané dostupné metódy a nástroje na 

základe vlastných kritérií. V ďalšej časti tejto práce je riešený doporučený postup na hodnotenie 

nanobezpečnosti, kde sú zohľadnené výsledky z prvej časti vlastného riešenia.  

4.1 METÓDY NA HODNOTENIE NANOBEZPEČNOSTI 

Prehľad vybraných metód na hodnotenie nanobezpečnosti je uvedený v kapitole 2.4.2. Metód na hodnotenie 

nanobezpečnosti v súčasnosti existuje pomerne veľké množstvo. Každá metóda je unikátna, zohľadňuje rôzne 

aspekty, má odlišný postup, bola navrhnutá pre rôzne použitie a je tým pádom aj vhodná pre inú oblasť 

nanobezpečnosti. 

4.1.1 Kritéria hodnotenia metód 

Pre identifikáciu toho, čo daná metóda zohľadňuje a kde má najlepšie uplatnenie, boli v tejto práci 

vypracované nasledujúce kritéria, na základne ktorých boli metódy ohodnotené. Kritéria boli zvolené na 

základe vypracovanej literárnej rešerše a štúdiu príslušných vedeckých zdrojov. Vybrané kritéria sa dajú 

zoskupiť do troch skupín – charakteristiky súvisiace priamo s nanomateriálmi, skupina kritérií, ktorá 

zohľadňuje spoločenské aspekty a kritéria pre použiteľnosť metódy.   

Charakteristiky priamo súvisiace s nanomateriálmi 

V tejto skupine kritérií sú zohľadnené tie charakteristiky nanočastíc, ktoré sú považované za kľúčové 

pri určovaní ich bezpečnosti. Na základe štúdia príslušnej literatúry za tieto kritéria bola určená expozícia, 

životný cyklus a fyzikálno-chemické vlastnosti. Kritéria sú bližšie popísané v Tabuľka 2. 
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Tabuľka 2 Kritéria zvolené na základe charakteristík priamo súvisiacich s nanomateriálom 

Kritérium Odôvodnenie kritéria 
Vybrané 

referencie 

Expozícia 

 

Zohľadnenie možných scenárov expozície a expozičných ciest pri 

vyhodnocovaní rizika môže viesť k optimalizácii testovacej stratégie. Na 

základe posúdenia expozície sa vyberú len relevantné scenáre expozície 

a testy s nimi súvisiace, čo môže viesť k značnému zníženiu nákladov 

a reálnejšiemu posúdeniu rizík. 

[48] 

[63] 

[72] 

Životný 

cyklus  

 

Existuje niekoľko štúdii, ktoré dokumentujú to, že fyzikálno-chemické 

vlastnosti nanomateriálov sa môžu počas životného cyklu zmeniť, čím sa 

môže zmeniť aj potenciálne riziko. Na testovanie toxicity sa obyčajne 

používa čerstvo vyrobený materiál. Paradoxne, pravdepodobne testy na 

novo vyrobenom materiály môžu viesť k nadhodnoteniu rizika. Avšak, 

niekedy sa v dôsledku chemicko-fyzikálnych zmien (napr. fotoaktivácia) 

môže v priebehu životného cyklu vytvoriť nebezpečnejší materiál. Preto je 

relevantné a dôležité v rámci hodnotenia rizika zahrnúť aj otázku životného 

cyklu produktu, čo by malo viesť k realistickejšiemu posúdeniu rizika.  

 

[73] 

[74] 

Fyzikálno-

chemické 

vlastnosti 

 

Ako bolo v kapitole 2.1 tejto práce diskutované, nanočastice vykazujú 

odlišné vlastnosti od konvenčnej formy rovnakých látok. Zároveň môže ten 

istý materiál v závislosti na konkrétnej nanoforme vykazovať odlišné 

fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré ovplyvňujú kinetiku, biologickú 

dostupnosť, toxicitu a osud. Práve preto musí byť zohľadnenie týchto 

špecifických vlastností súčasťou procesu hodnotenia rizika. 

[6] 

[45] 

 

Sociálne aspekty 

Ďalšia skupina kritérií zohľadňuje sociálne aspekty jednotlivých metód. V tejto skupine kritérií je zohľadnená 

použiteľnosť metód v praxi. Metóda totiž síce môže zohľadňovať všetky potrebné charakteristiky 

nanomateriálov, ale pokiaľ nie je jednoducho použiteľná a nie je dostatočne popísaná alebo svoje výsledky 

neposkytuje transparentným spôsobom, jej uplatniteľnosť tým značne trpí.  
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Tabuľka 3 Kritéria zvolené na základe sociálnych aspektov  

Kritérium Odôvodnenie kritéria 
Vybrané 

referencie 

Transparentnosť 

a komunikácia so 

všetkými 

zúčastnenými 

stranami 

 

Metódy by mali byť jednoznačné, jasné a malo by byť na prvý 

pohľad zrejmé, ako sa k jednotlivých výsledkom subjekt dostal. 

Zároveň ako bolo naznačené v predchádzajúcich kapitolách, 

komunikácia naprieč všetkými zainteresovanými stranami od 

výskumných pracovníkov, cez výrobné fabriky a spotrebiteľov, až 

legislatívne orgány je pri riešení nanobezpečnosti nesmierne 

dôležitá. Hlavne je dôležitá komunikácia medzi vedcami navzájom 

a predávanie informácii.  

[44] 

[72] 

Jednoduchosť 

a pochopiteľnosť 

metódy  

 

Toto kritérium zohľadňuje to, ako veľmi je jednotlivá metóda a jej 

kroky jednoduché, pochopiteľné a realizovateľné pre osobu, ktorá 

má v danej oblasti povedomie, ale s konkrétnou metódou sa ešte 

nestrela. Pri vyhodnocovaní je taktiež uvažovaná aj dokumentácia 

k metóde, teda ako veľmi detailne je  popísané. Kritérium je do 

značnej miery subjektívne. 

- 

 

Použiteľnosť metódy 

Táto skupina kritérií sa sústredí na oblasť použitia. Ako už bolo diskutované, každá metóda zohľadňuje iné 

vstupné parametre a jej výstupy sú rôzne. V tejto časti je zohľadnené, či výstupom metódy je posúdenie rizík 

na zdravie človeka, životné prostredie alebo kategorizácia nanomateriálov, prípadne kombinácia jednotlivých 

výstupov. Pre tieto kritéria nie sú uvádzané vybrané referencie, nakoľko problematika vplyvu nanočastíc 

na ľudské zdravie, životné prostredie a potreba kategorizácie nanočastíc vzhľadom k ich širokému spektru je 

diskutovaná v kapitole 2.  

Tabuľka 4 Kritéria na základe použiteľnosti metódy 

Kritérium Popis kritéria 

Zdravie 

 

Kritérium rozlišuje, či je metóda zameraná na ľudské zdravie. Ak je zameraná týmto 

smerom, tak sa vo svojich vstupoch sa viac zameriava na humánnu toxicitu.  

Životné 

prostredie 

 

Metóda môže byť primárne zameraná aj na životné prostredie, vtedy zohľadňuje 

vo svojich vstupoch vplyv nanočastíc na zložky životného prostredia.  
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Kritérium Popis kritéria 

Kategorizácia 

 

Okrem vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie je príležitostne výstupom 

metód na hodnotenie rizík aj zaradenie nanomateriálu do kategórie na základe 

ktorej je možné dané rizika zhodnotiť.  

 

4.1.2 Ohodnotenie metód 

Pred samotným hodnotením je potrebné poznamenať, že cieľom nie je žiadnu metódu označiť za neefektívnu 

či zbytočnú. Každá metóda bola vyvinutá pre potreby rôznych strán a má svoje opodstatnenie pre daný 

subjekt. Cieľom tejto práce je metódy porovnať a istým spôsobom kategorizovať tak, aby výber metódy 

na hodnotenie nanobezpečnosti bol jednoduchší a intuitívnejší proces.  

Tabuľka 5 Hodnotenie kritérií 

Kritérium splnené + 

Kritérium splnené čiastočne ± 

Kritérium nesplnené - 

 

Hodnotenie je založené na kvalitatívnom prístupe. Bol zvažovaný aj kvantitatívny, kedy by bola 

jednotlivých kritériám priradená váha a boli by bodovo ohodnotené a na základe toho by sa vypočítalo skóre 

jednotlivej metódy. Ako však bolo napísané vyššie, každá metóda má svoj význam v určitej oblasti a cieľom 

tejto práce je určiť tie oblasti, v ktorých majú dané metódy význam, nie vybrať tú „najlepšiu“ metódu, preto 

bolo od tohto prístupu upustené.  

Kritérium je považované za splnené v tom prípade, ak daná metóda uvažuje kritérium priamo vo 

svojom postupe (najmä životný cyklus, expozíciu či fyzikálno-chemické vlastnosti). Prípadne, ak to nie je 

relevantné priamo v postupe metódy, je považované za splnené, pokiaľ v dokumentácii v danej metóde je 

problematika daného kritéria diskutovaná (ako napríklad komunikácia). Kritéria pre použiteľnosť metódy boli 

vyhodnotené na základe informácii uvedených v dokumentácií, prípadne na základe výstupov z metódy.  

Na kritérium čiastočne splnené bolo nahliadané v prípade, ak dané kritérium metóda neuvažuje 

priamo v samostatnom kroku a nevenuje mu dostatočný priestor, prípadne otázka vyhodnotenia kritéria nie 

je úplne jednoznačná (napríklad, v prípade komunikácie či použiteľnosti metódy pre dané oblasti) 

Kritérium nesplnené je vtedy, ak daná metóda vôbec kritérium neuvažuje, ani vo svojom postupe, ani 

v dokumentácii k metóde, prípadne ak je aj uvažované, tak ho vyslovene nespĺňa (napríklad, metódy 
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zaoberajúce sa vyhodnotením rizík pre životné prostredie občas uvažujú aj ľudské zdravie, ale neposkytujú 

relevantné dáta pre jeho hodnotenie.)  

Tabuľka 6 Ohodnotenie vybraných metód na základe vlastných kritérií 

Metóda Expozícia 
Životný 
cyklus 

Fyzikálno-
chemické 
vlastnosti 

Transparentnosť 
a komunikácia 

Jednoduchosť Zdravie 
Životné 

prostredie 
Kategori-

zácia 

Nanotechnology 
Risk Governance ± - - + - + + - 

Nano Risk 
Framework ± ± ± + + + ± - 

Nano-Life Cycle 
Risk Analysis 
(Nano-LCRA)  

+ + - ± - + + - 

Comprehensive 
Environmental 

Assessment 
(CEA)  

+ + - + + - + - 

MARINA 
Framework 

+ + + ± ± + + - 

DF4nano-
Grouping  

+ ± + + - + - + 

Nanomaterial 
categorization 

for assessing risk 
potential 

+ - + ± ± - - + 

Test strategy for 
assessing the 

risks of 
nanomaterials in 
the environment 

± ± + + - - + - 

Risk assessment 
and grouping 

strategy based 
on clouds of 

predefined test 
strategies 

- - + - - - - + 

NANoREG 
nanospecific 

approach for risk 
assessment 

+ + + + - + - - 

ECHA/RIVM/JRC 
read-across and 

grouping 
framework for 
nanomaterials 

± - + + + ± ± + 
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Metóda Expozícia 
Životný 
cyklus 

Fyzikálno-
chemické 
vlastnosti 

Transparentnosť 
a komunikácia 

Jednoduchosť Zdravie 
Životné 

prostredie 
Kategori-

zácia 

Risk banding 
framework 

+ - + - - + - + 

Alternatives 
assessments for 
nanomaterials 

+ - - ± ± + + - 

 

4.2 NÁSTROJE NA HODNOTENIE NANOBEZPEČNOSTI 

Okrem metód bolo v posledných rokoch vyvinutých aj niekoľko nástrojov, ktoré majú uľahčiť hodnotenie 

v oblasti nanotechnológii. Pre účely tejto diplomovej práce sú nástroje od metód rozlišované tým, že ako 

nástroj je chápaný softwareový nástroj.  

Software na hodnotenie nanobezpečnosti môže implementovať jednu alebo viac metód, ktoré sú 

popísané vyššie. Prípadne môže byť využitý len ako podporný nástroj pre určitú fázu vyhodnotenia alebo 

zbiera informácie, ktoré je možné pri vyhodnocovaní využiť. V rámci tejto diplomovej práce boli 

identifikované nástroje, ktoré sú uvedené v Tabuľka 7. 

Tabuľka 7 Prehľad a stručný popis nástrojov používaných pre hodnotenie nanobezpečnosti 

Nástroj Popis nástroja 

The NanoDatabase 
[75] 

The NanoDatabase je unikátny nástroj, ktorý zhromažďuje informácie 
o nanomateriáloch. V súčasnosti eviduje takmer 4000 záznamov. Pre každý 
nanomateriál poskytuje informácie o expozícii pre pracovníkov, spotrebiteľov, 
životné prostredie a aj hodnotenie nebezpečenstva pre ľudí aj životné 
prostredie. 

SUNDS [76] 
Systém na podporu udržateľnosti posudzovania nanoproduktov umožňuje 
podporné rozhodnutia týkajúce sa nanomateriálov spojených s životným 
cyklom, regulačnými orgánmi a poisťovňami.  

SimpleBox4nano 
[77] 

SimpleBox4nano je systém, ktorý umožňuje vytvárať regulačné multimediálne 
modely osudov nanomateriálov. Systém predpovedá koncentrácie 
nanomateriálov vo vzduchu, vode, sedimentoch a pôde.   

Stoffenmanager 
Nano [78] 

Je nástroj vhodný pre zamestnávateľov a zamestnancov s cieľom vyhodnotiť 
zdravotné riziká, ktoré sa vyskytnú v dôsledku vystavenia nanoobjektom. 
Kombinuje dostupné informácie o nebezpečnosti látky s kvalitatívnych 
odhadom potenciálu pre inhalačnú expozíciu.  
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Nástroj Popis nástroja 

NanoDefine [79] 
Cieľom NanoDefine je poskytnúť priemyslu, zainteresovaným stranám aj 
regulačným orgánom informácie potrebné pre rozhodovanie, či látky spĺňajú 
alebo nespĺňajú odporúčania EC o nanomateriály.  

LICARA 
nanoSCAN [80] 

Je to nástroj, ktorá posudzuje prínosy aj riziká nanotechnológii. Založená na 
hodnotení rizík a a hodnotení životného cyklu bez použitia kvantitatívnych 
údajov.  

CB Nanotool [81] 

Tento nástroj je momentálne používaný medzinárodne. Umožňuje kvalitatívne 
hodnotenie rizika súvisiace s expozíciou pracovníkov nanočasticiam v 
pracovnom prostredí. V matici na hodnotenie rizík kombinuje skóre závažnosti 
a pravdepodobnosti.  

Precautionary 
Matrix for 
Synthetic 
Nanomaterials [82] 

Nástroj, ktorý pomáha určiť, či je potrebné kontrolovať expozíciu v pracovných 
podmienkach. Zároveň je to podporný nástroj pre rozhodovanie, či je nutné za 
bežných pracovných podmienkach dodržiavať preventívne opatrenia  

MendNano [83] 

Tento nástroj popisuje životné prostredie ako súbor kompartmentov, ktoré 
zastupujú environmentálne média a biologické entity, ktoré sú vzájomné 
prepojené. Umožňuje vypočítať koncentrácie nanočastíc v každej komparmente 
v priebehu času, zohľadňuje procesy prebiehajúce v životnom prostredí ako 
napr. sedimentácia, vychytávanie koreňmi rastlín či depozícia na listy.  

REACHnano 
ToolKit [84] 

Nástroj pre podporu riadenia rizík a na podporu bezpečného používania 
nanomateriálov počas ich životného cyklu. Obsahuje informácie o 30 
najbežnejších nanočasticiach. Umožňuje posudzovanie enviromentálnych rizík 
a pracovných rizík. Kombinuje prístup control banding, nástroje na odhad 
očakávanej expozície a scenáre očakávanej expozície v závislosti od 
prevádzkových podmienok a použitých opatrení. Po aplikovaní modelu 
dochádza k vyhodnocovaniu, či jeden alebo viac scenárov môže byť pre 
pracovníkov nebezpečný.  

CENARIOS [85] 

Prvý certifikovaný systém pre riadenie rizík v oblasti nanotechnológii. Vhodný 
pre priemysel a komerčne zamerané firmy na identifikáciu, analýzu a 
vyhodnotenie potenciálnych rizík a príležitostí v produktoch a procesoch 
súvisiacich s nanotechnológiami.  
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4.2.1 Kritéria hodnotenia nástrojov 

Hodnotenie nástrojov je v tejto práci odlišné od hodnotenia metód a to z toho dôvodu, že ako bolo 

spomínane vyššie, nástroje často neimplementujú jedno konkrétnu metódu. Preto je náročné až priam 

nemožné, zostaviť pre nástroje obdobné požiadavky ako boli kladené na metódy.  

Pri zhotovovaní kritérií pre jednotlivé nástroje je do úvahy braná najmä použiteľnosť v praxi a všetko 

kritéria sú odvíjané od tohto faktoru. Zvažované kritéria sa dajú kategorizovať do dvoch skupín – kritéria 

používateľskej prívetivosti a kritéria funkčnosti.  

Kritéria používateľskej prívetivosti 

Tieto kritéria zohľadňujú náročnosť práce s nástrojom a jeho praktickosť. Nástroj, ktorý je vo forme 

desktopovej aplikácie za poplatok je pre používateľa menej používateľský príjemný ako voľný nástroj vo 

forme webu. Tak isto je v rámci týchto kritérií hodnotené, aj ako jednoduchá je práca s daným nástrojom 

a akú má podporu.  

Tabuľka 8 Kritéria používateľskej prívetivosti 

Kritérium Popis kritéria Hodnota kritéria 

Dostupnosť 

používania 

Toto kritérium zohľadňuje, ako jednoduché (resp. 

náročné) je sa k samotnému nástroju dostať a či sú pred 

použitím nástroja nutné nejaké kroky.   

Voľné používanie 

Nutná registrácia 

Poplatok 

Platforma Kritérium uvažuje na akej platforme nástroj beží. 

Kritérium je dôležité, nakoľko sa v ňom premieta 

pohodlnosť užívania. Webový nástroj je jednoduchší 

a používateľský príjemnejší, než tabuľkový procesor, 

ktorý obsahuje niekoľko listov a nie je úplne prehľadný. 

Diskutabilná je otázka desktopových aplikácií, ktoré 

môžu byť veľmi používateľsky príjemné, ale sú sťažené 

o ich inštaláciu.  

Web 

Tabuľkový procesor 

Desktopová aplikácia 

Intuitívnosť Intuitívnosť je do značnej miery veľmi subjektívne 

kritérium. Označuje, ako rýchlo si subjekt je schopný na 

prácu s daným nástrojom zvyknúť a do akej miery sa 

nástroj správa tak, ako by očakával. Boli zvolené tri 

stupne tohto kritéria.  

Nízka 

Stredná 

Vysoká 

Dokumentácia Zohľadňuje, ako dobre je spracovaná podpora 

k nástroju. Nielen dokumentácia samotná, ale aj 

nápovede či ukážkové príklady v samotnom nástroji.  

Dostačujúca 

Nedostačujúca 
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Kritéria funkčnosti 

Kritéria funkčnosti v malej miere nadväzujú na kritéria charakteristík nanomateriálu pri hodnotení 

metód. Napriek tomu, že nástroje sa medzi sebou nedajú úplne takto porovnávať, tieto kritéria sa snažia 

nástroje do istej miery rozkategorizovať a to už či podľa oblasti použitia alebo podľa typu nástroja.  

Tabuľka 9 Kritéria funkčnosti 

Kritérium Popis kritéria Hodnota kritéria 

Typ nástroja Kritérium zohľadňuje to, aké výsledky dáva samotný nástroj. 

Boli rozlíšené tri typy a to konkrétne modelovanie, kedy je 

výsledkom model správania nanomateriálu v životnom 

prostredí, alebo sa využíva pre modelovanie expozície. 

V databáze je možné hľadať dáta a údaje ku konkrétnym 

nanoformám, často súvisiace s expozíciou, vlastnosťami či 

priamo potenciálnym nebezpečenstvom. Analýza naopak 

umožňuje pomocou rôznych krokov k týmto výsledkom 

dospieť. Občas sú niektoré nástroje kombináciou viacerých 

typov.  

Modelovanie 

Databáza 

Analýza 

Oblasť 

použitia 

Oblasť použitia značí, v ktorej časti hodnotenia rizík 

nanočastíc je možné nástroj použiť. Do istej miery toto 

kritérium súvisí s predchádzajúcim kritériom a sú vzájomné 

prepojené, ako napríklad, že osud v životnom prostredí 

popíše len typ nástroja na modelovanie.  

Podporný nástroj pri 

rozhodovaní 

Zdravotné a 

enviromentálne riziká 

Osud v životnom 

prostredí 

Control Banding 

 

 

4.2.2 Hodnotenie nástrojov 

Nástroje boli ohodnotené na základe kritérií popísaných v predchádzajúcej kapitole. Príležitostne sa stalo, že 

určité kritérium (najmä intuitívnosť) nebolo možné ohodnotiť a to z dôvodu, že nástroj bol platený, resp. 

neprístupný a neoblo možné prácu s ním vyskúšať. V tom prípade bol nástroj pre tie kritéria, pre ktoré to 

bolo možné, ohodnotený na základe dokumentácie, vedeckých článkov a prípadne video tutoriálov a to 

kritérium, pre ktoré to možné nebolo je označené písmenom „N“.  
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Tabuľka 10 Ohodnotenie nástrojov na základe kritérií 

Nástroj Typ nástroja Oblasť použitia Dostupnosť Platforma Intuitívnosť Dokumentácia 

SUNDS Analýza 
Podporný nástroj 
pre rozhodovanie 

Nutná 
registrácia 

Web Vysoká Dostačujúca 

SimpleBox4nano Modelovanie 
Osud v životnom 

prostredí 
Nutná 

registrácia 
Tabuľkový 
procesor 

Nízka Dostačujúca 

Stoffenmanager 
Nano  

Modelovanie/ 
analýza 

Control banding 

Nutná 
registrácia/pre 
plnú funkčnosť 

poplatok 

Web N Nedostačujúca 

NanoDefine Analýza 
Podporný nástroj 
pre rozhodovanie 

Nutná 
registrácia 
(overenie) 

Web Nízka Dostačujúca 

LICARA 
nanoSCAN  

Analýza 
Podporný nástroj 
pre rozhodovanie 

Nutná 
registrácia 
(overenie) 

Web N Dostačujúca 

CB Nanotool Modelovanie Control banding Voľný 
Tabuľkový 

proces 
Stredná Dostačujúca 

Precautionary 
Matrix for 
Synthetic 
Nanomaterials 

Modelovanie 
Zdravotné a 

environmentálne 
rizika 

Voľný 
Desktopová 

aplikácia 
N Dostačujúca 

MendNano  Modelovanie 
Osud v životnom 

prostredí 

Nutná 
registrácia 
(overenie) 

Web N Dostačujúca 

REACHnano 
ToolKit  

Analýza 
Zdravotné 

a environmentálne  
rizika 

Nutná 
registrácia 

Web Stredná Dostačujúca 

CENARIOS  Analýza 
Podporný nástroj 
pre rozhodovanie 

Poplatok 
Desktopová 

aplikácia 
N Nedostačujúca 

The Nanodatabse Databáza 
Zdravotné a 

environmentálne 
rizika 

Voľný Web Vysoko Dostačujúca 
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4.3 DOPORUČENÝ POSTUP SMERUJÚCI K HODNOTENIU RIZÍK NANOČASTÍC 

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je problém vybrať z veľkého množstva tú najvhodnejšiu metódu na 

hodnotenie nanobezpečnosti, doporučený postup smeruje k návrhu algoritmu, ktorý umožní vybrať z už 

existujúcich metód tú najvhodnejšiu pre danú aplikáciu. V rámci návrhu boli zohľadnené kritéria, ktoré boli 

kladené na jednotlivé metódy a nástroje, nakoľko sú tieto atribúty pri uvažovaní nanobezpečnosti veľmi 

dôležité. Doporučený postup bude uvažovať niekoľko dôležitých krokov: 

1. Kompetencia hodnotiteľa 

V prvom kroku je zvažované to, či subjekt, ktorý sa chystá hodnotenie vykonávať je kompetentný pre 

hodnotenie rizík nanomateriálov. V tomto kroku by sa malo zvážiť aj jeho vzdelanie v oblasti 

nanotechnológií aj v oblasti hodnotenia rizík. V rámci tohto algoritmu je očakávané, že hodnotenie 

budú chcieť vykonať aj ľudia, ktorí túto kompetenciu nemajú. Jedná sa primárne o spotrebiteľov, 

ktorí by sa o nanobezpečnosť len zaujímali v súvislosti s ich používaným produktom.  

2. Novosť materiálu  

Novosť materiálu uvažuje ten fakt, že materiál, ktorý je na trhu nový, s vysokou pravdepodobnosťou 

nebude mať charakterizované fyzikálno-chemické vlastnosti a nebudú dostupné ani údaje o toxicite. 

Ak je materiál nový, je odporučená niektorá z metód kategorizácie, ktorá na základe základných 

znalostí o materiály požadované fyzikálno-chemické vlastnosti a na ich základe aj toxicitu predikuje.  

3. Fyzikálno-chemické vlastnosti  

Pokiaľ materiál nie je na trhu nový, očakáva sa, že tieto vlastnosti sú už známe. Ak ich hodnotiaci 

subjekt nepozná, je v tomto kroku vhodné využiť niektorú z metód alebo nástrojov, ktoré povedú 

k zisteniu najdôležitejších fyzikálno-chemických vlastností, za predpokladu, že pre materiál 

sú dostupné. Pokiaľ nie sú, je odporučená metóda kategorizácie. 

4. Životný cyklus  

Popísanie celého životného cyklu je v rámci hodnotenia nanobezpečnosti veľmi dôležité. Ak nie je 

známy, je odporučená metóda, v rámci ktorej bude identifikovaný a popísaný. V rámci tejto metódy 

sa určujú aj riziká, takže hodnotiaci subjekt sa môže na základe výsledkov z tejto metódy sa 

rozhodnúť, čo ďalej, či mu dané výsledky postačujú, alebo pokračuje v rámci hodnotiaceho algoritmu 

ďalej.  

5. Komerčné použitie  

Tento krok je uvažovaný hlavne z dôvodu, že niektoré produkty využívajú nanomateriály len 

z marketingového hľadiska a nemajú v produkte ako takom žiadne opodstatnenie. Preto je v rámci 

tohto kroku zvažované hľadanie alternatív. Ďalej je zvažované to, že v rámci komerčného použitia 

potrebuje firma pravdepodobne funkčný a efektívne odskúšaný nástroj a metódu na riadenie rizík, 
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preto sú v tomto kroku odporučené alternatívy, ktoré dané podmienky spĺňajú. Takisto je pre 

komerčné účely odporúčaný software, ktorý je platený.  

6. Expozícia životného prostredia 

Ak sa neočakáva expozícia životného prostredia, bolo by neefektívne používanie zdĺhavých metód, 

ktoré sa sústredia len na túto problematiku. Pokiaľ však očakávaná je, existujúce metódy sustrediace 

sa len na riziká nanomateriálov v životnom prostredí. Tie povedú k vysoko relevantným výsledkom.  

7. Expozícia pracovníkov 

Ak sa očakáva expozícia pracovníkov, je najefektívnejšie pracovať len s metódami sústredenými 

na ich bezpečnosť, ktoré zohľadňujú rozdielne vstupné parametre od iných metód.  

Toto sú základné kroky, ktoré boli si vytváraní doporučeného postupu uvažované. Celý postup je 

vyobrazený na Obrázok 7 a Obrázok 8. Pre čo najjednoduchšie použitie v praxi bola pre doporučený postup 

zvolená forma diagramu. Diagram obsahuje otázky, na ktoré je možné jednoznačne odpovedať áno/nie. 

Odpoveď hodnotiaci subjekt navedie k ďalšej otázke, prípadne až k doporučenej metóde, nástroji alebo ich 

kombinácií na základe toho, aké má o danom materiály, jeho použití a jeho vlastnostiach znalosti.  
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Obrázok 7 Doporučený postup pre hodnotenie nanobezpečnosti 
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Obrázok 8 Doporučený postup pre hodnotenie nanobezpečnosti (pokračovanie) 
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4.4 PODPORNÝ NÁSTROJ PRE DOPORUČENÝ POSTUP  

V rámci tejto diplomovej práce bol vlastný doporučený postup pre jednoduchšiu aplikáciu v praxi 

implementovaný v software. Software má slúžiť ako podporný nástroj pre hodnotenie nanobezpečnosti a je 

v ňom implementovaný diagram zobrazený na Obrázok 7 a Obrázok 8. Cieľom software je používateľovi 

pomôcť pri výbere veľkého množstva metód a nástrojov k výberu toho, čo je najvhodnejšie pre jeho potreby.  

Vzhľadom na to, že na tento software je z hľadiska tejto práce nahliadané ako na nástroj na 

hodnotenie nanobezpečnosti, pri jeho vývoji boli kladené požiadavky, ktoré boli z hľadiska kritérií nástrojov 

považované za najdôležitejšie. Požiadavky boli nasledovné:  

• Voľná dostupnosť bez nutnosti registrácie.  

• Vysoká intuitívnosť. 

• Dostupnosť na webe.  

Software je dostupný ako webová aplikácia, v súčasnej dobe však nie je prístupný verejne na 

internete, možno ho však spustiť lokálne a je verejne dostupný ako Git repozitár (link: 

https://bitbucket.org/pastellka/nanoriskapp/src/master/). Z hľadiska kritérií kladených na nástroje, tento 

software nespĺňa kritérium dokumentácie, ktorá zatiaľ k tomuto nástroju nebola z časových dôvodov 

vypracovaná, no vzhľadom k jeho naozaj vysokej intuitívnosti a jednoduchosti, to nie je považované za 

problém.   

Na software boli kladené požiadavky prenositeľnosti a platformovej nezávislosti. Preto bola 

implementovaná webová aplikácia s využitím technológii HTML a jQuery. Dátová štruktúra stromu je uložená 

vo formáte JSON. Celé softwarové dielo bolo vyvíjané ako open source. Dizajn aplikácie bol navrhnutý 

v súlade princípu „Mobile first“ a jej zobrazenie je plne responzívne. Možno ju tak bez problémov užívať ako 

na mobilných, tak na desktopových zariadeniach. 

https://bitbucket.org/pastellka/nanoriskapp/src/master/
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Obrázok 9 Printscreen úvodnej strany vlastného software  

 

Ako už bolo vyššie spomenuté, software implementuje diagram vyobrazený na obrázku 8 a 9. 

Software je založený presne na princípe tohto diagramu, kedy už od prvej stránky, ktorá sa zobrazí, kladie 

používateľovi jednoduché a zrozumiteľne otázky, na ktoré je schopný jednoznačne odpovedať. Používateľ 

vyberá z odpovedí „áno“ a „nie“. V každom kroku (okrem prvého) má možnosť vrátiť sa o krok naspäť, alebo 

začať celé vyhodnocovanie od začiatku.  

 

Obrázok 10 Printscreen ďalšieho kroku doporučeného postupu implementovaného v software 
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Po zodpovedaní série otázok sa požívateľovi na základe jeho odpovedí zobrazí doporučená metóda, 

nástroj alebo ich kombinácia. Zároveň sa používateľovi zobrazí aj stručný popis výsledku spolu s tlačidlom, 

ktoré smeruje buď na webovú stránku metódy, príp. nástroja alebo odkazuje na štúdiu, ktorá metódu 

popisuje.  

 

 

Obrázok 11 Printscreen záverečného kroku doporučeného postupu implementovaného v software 



46 

5 DISKUSIA 

Napriek tomu, že veľké množstvo dostupných nástrojov a metód na hodnotenie nanobezpečnosti sa môže 

zdať byť ako veľmi výhodné, pravdou je, že je to to skôr na škodu. Problémom je nejednoznačnosť metód 

a nepresné určenie, pre akú aplikáciu je daná metóda vhodná. Tak isto sa často stáva, že v metódach nie je 

popísané, čo presne daný krok vyžaduje.  

Z hodnotenia metód v Tabuľka 6 si je možné ale všimnúť, že každá metóda je naozaj unikátna 

a uvažuje rozdielne vstupy. Taktiež výstupy každej metódy sú iné. Bolo identifikovaných osem metód, ktoré 

sa zameriavajú na vyhodnocovanie rizík súvisiac s ľudským zdravím. Na životné prostredie bolo zameraných 

taktiež osem metód a päť metód sa zaoberá kategorizáciou. Najčastejšie sa stáva, že metódy sa v jednotlivých 

aplikáciách prelínajú a sú vhodné na vyhodnocovanie aj zdravotných rizík aj rizík pre životné prostredie, no 

v prípade niekoľkých metód to tak nebolo.  

Metódy Comprehensive Enviromental Assessment (CEA) a Test strategy for assessing the risks of 

nanomaterials in the enviroment sú metódy, ktoré sú jednoznačne zamerané len nanobezpečnosť v oblasti 

životného prostredia. Tieto dve metódy sa od seba líšia tým, čo vo svojom postupe uvažujú – CEA uvažuje 

expozíciu aj životný cyklus, ale už neuvažuje fyzikálno-chemické vlastnosti látok, zatiaľ čo Test strategy for 

assessing the risks of nanomaterials in the enviroment príliš nepracuje s expozíciou a životným cyklom, ale 

berie na zreteľ fyzikálno-chemické vlastnosti. Avšak, oproti prvej metóde je považovaná za zložitejšiu.  

Na vyhodnocovanie iba zdravotných rizík sa sústredí metóda NANOREG nanospecific approach for 

risk assessment a Risk banding framework. Risk banding framework je metóda, ktorá sa priamo sústredí na 

inhalačnú expozíciu pracovníkov a snaží sa určiť základné atribúty, ktoré určujú toxicitu nanomateriálov. Vo 

svojom postupe neuvažuje životný cyklus a bola ohodnotená ako zložitá. NANOREG nanospecific approach 

for risk assessment sa sústredí na kvantitatívne vlastnosti nanomateriálov. Berie do úvahy aj expozíciu, aj 

životný cyklus, aj fyzikálno-chemické vlastnosti, ale taktiež nebola považovaná za jednoduchú.  

Kategorizáciou nanomateriálov sa zaoberali taktiež dve metódy a to metóda Nanomaterial 

categorization for assessing risk potencial a metóda Risk assessment and grouping strategy based on clouds 

of predefined test strategies. Druhá zo spomínaných metód nebola ohodnotená príliš pozitívne – neuvažuje 

ani expozíciu, ani životný cyklus a nebola považovaná ani za jednoznačnú a transparentnú.  

Riešením problému s nejednoznačným postupom v oblasti hodnotenia nanobezpečnosti sú 

rozhodne vedecko-výskumné projekty, ktoré boli diskutované v kapitole 2.4.1. Veľký potenciál má hlavne 

projekt NANORIGO, ktorý by priniesol jednoznačný a transparentný rámec na hodnotenie rizík 

nanomateriálov.  
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Nástroje boli ohodnotené na základe iných kritérií a pokiaľ to umožňovali, boli aj reálne vyskúšané. 

Jedno zo základných kritérií bola oblasť použitia. Ako podporný nástroj pre rozhodovanie boli identifikované 

štyri nástroje. Modelovaním osudu látok v životnom prostredí sa zaoberali dva nástroje, control banding riešili 

taktiež dva nástroje a vyhodnocovanie zdravotných rizík a rizík pre životné prostredie riešili tri nástroje.  

Ďalšie kritérium, ktoré bolo pri nástrojoch vzhliadané ako veľmi dôležité je dostupnosť a platforma. 

Úplne voľné boli len tri nástroje. Z voľných nástrojov bol vo forme webovej aplikácie len jeden nástroj a to 

The NanoDatabase. Voľný nástroj bol ešte CB NanoTool na platforme tabuľkového procesoru a Precautionary 

Matrix for Synthetic Nanomaterials. Tento nástroj bol ako jediný vo forme desktopovej aplikácie a to sa 

ukázalo ako veľmi nešťastné riešenie. Napriek tomu, že bol dostupný voľne, jeho spustenie sa nepodarilo, 

nakoľko hlásil chybu na strane serveru. 

Po registrácií bez nutnosti overovania sú na webe dostupné ešte nástroje SUNDS a ReachNano 

ToolKit. Tieto dva nástroje spolu s The NanoDatabase boli vzhliadnuté ako najviac používateľsky príjemné 

a najviac intuitívne. Všetky tieto nástroje majú aj dostačujúcu dokumentáciu.  

Vo forme tabuľkového procesoru boli dva nástroje a to SimpleBox4Nano a CB NanoTool. Subjektívne 

toto riešenie nie je považované za najšťastnejšie – používateľa po otvorení čaká niekoľko listov s veľkým 

množstvom dát, čo robí tieto nástroje málo používateľsky príjemné, komplikované a nízko intuitívne.  

V oblasti nástrojov je veľmi potenciálny a prospešný pre danú problematiku by bol projekt 

NanoCommons, ktorý by vytvoril infraštruktúru, súčasťou ktorej by mohli byť niektoré z daných nástrojov.  

5.1 VLASTNÝ DOPORUČENÝ POSTUP 

Vo vlastnom doporučenom postupe sú premietnuté výsledky, ktoré boli zistené ohodnotením jednotlivých 

metód a nástrojov. Postup smeruje k využitiu tých metód a nástrojov, ktoré sú pre daný problém 

najrelevantnejšie.  

V prvom kroku, kde sú zvažované potrebné znalosti o danej problematike – ak používateľ dané 

znalosti nemá, je predpokladateľné, že je len zvedavý, preto nie je pre neho relevantné používať zložitú 

metódu hodnotenia alebo sa niekde registrovať, či si sťahovať nejaké nástroje. Preto mu je odporučené využiť 

jediný webový nástroj, ktorý je voľne dostupný a veľmi používateľsky príjemný – The NanoDatabase.  

Pokiaľ používateľ dané znalosti má, presúva sa na ďalšiu otázku – novosť nanomateriálu. Ak je 

nanomateriál úplne nový, používateľovi je odporučené využiť metódu DF4nanoGrouping a nástroj LICARA 

nanoSCEN. LICARA je nástroj, ktorý je dostupný až po overenej registrácií, ale predpokladá sa, že s tým 

používateľ, ktorý sa zaujíma o nový materiál bude súčasťou väčšieho výskumného tímu, ktorý s overenou 

registráciou nebude mať problém. Tento nástroj je odporučený nakoľko vyhodnocuje ako riziká, tak aj prínosy 
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nanomateriálov. DF4nanoGrouping je odporučený vďaka zoskupovaniu nanomateriálov, čo môže byť 

v prípade nového materiálu veľmi výhodné.  

Ak materiál nie je nový, nasleduje otázka na jeho fyzikálno-chemické vlastnosti. Pokiaľ ich používateľ 

nepozná, je mu doporučené využiť REACHnano ToolKit. Tento nástroj je veľmi intuitívny a dostupný po 

registrácií. Vo svojej databáze obsahuje niekoľko záznamov o vlastnostiach nanomateriálov. Pokiaľ tam 

používateľ nenájde požadované informácie, je mu odporučené využiť metódu ECHA/RIVM/JRC read-across 

and grouping framework for nanomaterials v kombinácií s metódou Nanomaterial categorization for 

assessing risk potential. Tieto metódy sú uvažované hlavne preto, lebo je predpokladané, že pokiaľ používateľ 

dané vlastnosti nezistil, nie sú k dispozícií a je mu odporučené využiť metódy, ktoré sa zaoberajú 

kategorizáciou nanomateriálov v závislosti na ich známych vlastnostiach a určujú, či je pre ich hodnotenie 

nutné vykonať ešte nejaké ďalšie testy.  

Ak používateľ dané vlastnosti zistil, nasleduje otázka na znalosť životného cyklu. Pokiaľ ho používateľ 

nepozná, ako doporučená metóda je mu metóda Nano_life Cycle Risk Analysis, vďaka ktorému ho zmapuje 

a určí rizika v daných životných štádiách. V tomto bode môže vyhodnocovanie ukončiť, pokiaľ mu výsledky 

postačujú. Pokiaľ nie, môže v postupe pokračovať od tohto bodu.  

Ďalej je uvažované, či je materiál používaný komerčne. Ak áno, je používateľovi doporučená jedna 

jediná metóda, ktorá sa zaoberá subjektívne dôležitou problematikou a to tým, že je zbytočné používať 

nanomateriály tam, kde to nie je nutné. Ide konkrétne o metódu Alternatives assessments for nanomaterials. 

Na základe výsledkov z tejto metódy je používateľovi doporučené buď použiť iný materiál vo svojom 

produkte alebo využiť kombináciu metódy MARINA Framework a nástroja CENARIOS. Tento nástroj je 

platený a predpokladá sa, že firma, ktorá sa venuje komerčne nanotechnológiam s tým nebude mať problém 

a podľa dostupných informácií by mal byť vhodný na riadenie rizík vo firmách. MARINA je odporúčaná kvôli 

tomu, že zohľadňuje všetky požiadavky, ktoré sú kladené na metódy a rieši ako zdravotné, tak aj 

environmentálne riziká.  

Ak nanomateriál nie je používaný komerčne, uvažuje sa v ďalších krokoch o možnej expozícii. Ak sa 

očakáva expozícia len životného prostredia, je ešte uvažované, či už boli robené nejaké testy toxicity. Toto je 

dôležitá otázka z hľadiska metód, ktoré budú použité. Ak testy robené neboli, je odporučená kombinácia 

metódy Comprehensive Environmental Assessment s nástrojom SimpleBox4Nano. Pre túto metódu a nástroj 

je vhodné mať už dáta k dispozícií. Pokiaľ testy na životnom prostredí ešte robené neboli, odporúča sa nástroj 

MendNano a metóda Test strategy for assessing the risks of nanomaterials in the environment. Nástroj 

MendNano je užitočný v tom, že aj bez testov je schopný vypočítať koncentráciu nanomateriálov 

v jednotlivých zložkách prírody.  
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Ak sa očakáva aj expozícia osôb aj životného prostredia, ako doporučený nástroj na hodnotenie 

nanobezpečnosti je nástroj SUNDS. Tento nástroj je veľmi rozsiahly a zahŕňa v sebe viacero metód. Zároveň 

je vysoko intuitívny.  

V prípade, že sa očakáva len expozícia pracovníkov, sú na jej hodnotenie vybrané tie nástroje 

a metódy, ktoré smerujú k hodnoteniu ich bezpečnosti. V prípade, že sa očakáva najmä inhalačná expozícia, 

je doporučená metóda Risk banding framework, pretože sa na túto problematiku špecializuje. Ak nie je 

očakávaná primárne inhalačná expozícia je doporučená kombinácia nástrojov CB NanoTool a REACHnano 

ToolKit.  

Ak sa neočakáva ani expozícia osôb, ani expozícia životného prostredia, aj napriek tomu je 

odporúčané hodnotenie nanobezpečnosti vykonať. Pre takýto prípad je doporučená metóda Nano Risk 

Framework, práve preto, že expozíciu úplne priamo vo svojom postupe nerieši.  

5.2 PRAKTICKÁ APLIKÁCIA DOPORUČENÉHO POSTUPU 

Pre overenie doporučeného postupu bol vybraný jeden konkrétny nanomateriál a 3 rôzne pohľady, ktoré na 

daný materiál môžu nastať. Ako modelový materiál bolo vybrané nanostriebro, ktoré je bežne používané a je 

používané aj v komerčných produktoch, s ktorými sa môže stretnúť aj spotrebiteľ. Pohľady na tento 

nanomateriál boli zvolené nasledovne: 

1. Spotrebiteľ, ktorý si kúpil ponožky s nanostriebrom, tento materiál ho zaujal a chce sa o ňom 

dozvedieť viac.  

2. Firma, ktorá chce vo svojom produkte využiť nanomateriály, pretože to má momentálne 

marketingový úspech.  

3. Vedec, ktorý vyvíja novú technológiu, v rámci ktorej chce využiť nanostriebro, ale zatiaľ sa 

nezvažuje komerčná produkcia vyvíjanej technológie.  

Postup vyhodnocovania podľa vlastného riešenia prezentovaného v diplomovej práci je pre dané 

príklady nasledovný:  

1. Spotrebiteľ  

Tento typ používateľa sa zastaví hneď pri prvej otázke. Je dostatočne sebakritický, aby vedel 

posúdiť, že nie je kompetentný v tejto problematike. Preto hneď v prvom uzle 

rozhodovacieho diagramu zvolí odpoveď nie a je mu odporučený nástroj The NanoDatabase. 

Ak navštívi danú stránku a zvolí si tam ponožky s nanostriebrom, dostane sa na stránku, ktorú 

vyobrazuje Obrázok 12. Z výsledku sa dozvie určité informácie o produkte a to, že napriek 

tomu, že tieto ponožky môžu mať negatívny dopad na ľudské zdravie aj životné prostredie, 

neočakáva sa expozícia ani ľudí, ani životného prostredia.  
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Obrázok 12 Printscreen z nástroja The NanoDatabase, na ktorú sa dostane spotrebiteľ 

2. Firma, ktorá chce nanostriebro vo svojom produkte 

Ak chce firma do svojho produktu pridávať nanomateriál, predpokladá sa, že má v danej 

oblasti potrebné znalosti. Po odpovedi áno, nasleduje zváženie toho, či materiál, s ktorým 

plánuje pracovať je nový. Nanostriebro je už určitú dobu na trhu, preto v tejto otázke 

odpovie nie. Ďalšia otázka je zameraná na jeho fyzikálno-chemické vlastnosti. Firma chce 

materiál použiť hlavne pre marketingové účely, preto sa na túto otázku príliš nezamerala. Po 

odpovedaní „nie“ je jej doporučené využiť nástroj REACHnano ToolKit. Na jeho využitie sa 

musí firma iba zaregistrovať. Keď to urobí a vyhľadá si nanostriebro, dostane sa na stránku, 

ktorú zobrazuje Obrázok 13.  
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Obrázok 13 Printscreen z aplikácie REACHnano ToolKit, na ktorej používateľ zistí potrebné vedomosti o 

nanostriebre 

V nástroji REACHnano ToolKit zistí firma všetky potrebné fyzikálno-chemické vlastnosti, preto 

na nasledujúcu otázku odpovie áno. Životný cyklus pravdepodobne firma na začiatku analýzy 

nepoznala, pokiaľ nepozná jeho fyzikálno-chemické vlastnosti, no v nástroji REACHNano 

ToolKit je pre nanostriebro zdokumentovaná aj táto problematika, preto firma odpovie áno. 

V ďalšom kroku ju čaká otázka na to, či plánuje využívať materiál komerčne. Plánuje a preto 

je jej odporučené využiť metódu Alternatives assessments for nanomaterials. Firma 

vyhodnotí materiál podľa postupu tejto metódy. Zohľadní tam aj fyzikálno-chemické 

vlastnosti, ktoré zistila v predchádzajúcich krokoch. Vzhľadom k tomu, že táto metóda je 

založená na tom princípe, že pokiaľ nanomateriály nie je nutné používať, nie je dôvod ich 

používať, s najväčšou pravdepodobnosťou, pokiaľ firma nemá relevantné dôvody materiál 

vo svojom výrobku použiť, bude jej doporučené použiť iný materiál.  

3. Vedec vyvíjajúci novú technológiu, v rámci ktorej chce využiť nanostriebro 

Táto osoba má rozhodne potrebné znalosti, preto hneď po prvej otázke pokračuje na otázku, 

či materiál, ktorý ho zaujíma, je nový. Nie je, takže sa dostáva k fyzikálno-chemickým 

vlastnostiam. V tejto oblasti už istú dobu pracuje a má pripravené podklady k technológii, 

ktorú vyvíja, takže aj fyzikálno-chemické vlastnosti nanostriebra, aj jeho životný cyklus pozná. 

Dostáva sa k otázke komerčnej produkcie, ktorá zatiaľ v pláne nie je. Nasledujú otázky 

zamerané na expozíciu. Pri novo vyvíjanej technológii sa očakáva expozícia ako aj životného 

prostredia, aj osôb. Vedec dostane odporúčanie na nástroj SUNDS, ktorý je naozaj rozsiahly 
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a poskytuje hodnotenie ako aj zdravotných rizík, tak aj hodnotenie rizík životného prostredia. 

Tento nástroj implementuje aj nástroj LICARA nanoSCAN, vďaka čomu je možné uvážiť aj 

prínosy verzus riziká novej technológie.  

 

 

Obrázok 14 Printscreen z nástroja SUNDS, kam sa dostane vedecký pracovník po sérií otázok v doporučenom 

postupe 
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6 ZÁVĚR 

Nanomateriály sú v dnešnej dobe veľmi využívaný materiál a s tým súvisí aj otázka ich bezpečnosti. 

Momentálne je k dispozícii veľké množstvo metód, ktoré sa dajú využiť na hodnotenie ich potenciálnych rizík. 

Toto sa môže na jednej strane javiť ako skvelé, pretože hodnotiaci subjekt má toho mnoho na výber, ale opak 

je pravdou a je veľmi náročné si z množstva metód vybrať tú najvhodnejšiu.  

Na súčasný stav hodnotenia nanobezpečnosti bola zameraná táto diplomová práca. Prináša prehľad 

najaktuálnejších a najpoužívanejších metód a softwarových nástrojov, ktoré sa v tejto oblasti používajú. 

V prvej časti práce je diskutovaná aktuálna situácia z hľadiska vedecko-výskumných projektov aj z hľadiska 

legislatívy a sú uvedené možné metódy hodnotenia rizík nanomateriálov.  

Následne boli pre tieto metódy a softwarové nástroje vytvorené kritéria, na základe ktorých boli 

jednotlivé metódy a nástroje medzi sebou porovnané. Cieľom nebolo vybrať najlepšiu ani určiť najhoršiu 

metódu, ale zistiť, načo sa jednotlivé metódy a nástroje najviac hodia. Na základe výsledkov z tejto časti práce 

bol zostavený vlastný doporučený postup.  

Postup je zameraný na kladenie otázok používateľovi, na ktoré existuje jednoznačná odpoveď áno 

alebo nie. Cieľom vlastného doporučeného postupu je navedenie používateľa k najvhodnejšej metóde, 

nástroji či ich kombinácií na základe znalostí ktoré o danom materiály má a na základe plánovaného použitia 

materiálu. Tento postup bol aj overený na príklade nanostriebra a troch možných pohľadov, na ktoré môže 

byť na tento materiál nahliadané. Z každého pohľadu sa dostal používateľ k relevantnému riešeniu.  

Doporučený postup je znázornený vo forme diagramu a bol aj implementovaný ako software, ktorý 

je verejne prístupný ako Git repozitár. Software je open source, čo môže byť do budúcnosti veľmi výhodné, 

hlavne z dôvodu potenciálneho rozšírenia celého postupu. Postup by sa do budúcnosti dal rozšíriť o ďalšie 

metódy a nástroje a zároveň by sa mohol rozšíriť aj o ďalšie otázky, ako napríklad konkrétne fyzikálno-

chemické vlastnosti, oblasť plánovaného použitia alebo potenciálne zdroje.  
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