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Fřerlložená habi]itačnípráce, .je tvořena }t*n-lentorlar:Ýnr souborem autorkoir prrblik*vanýclr
praei. Zvolená téma je velrrri šir:crkó a zahrnuie pr"oblematiku tvorby anrtrniaku a sklerrikových
pi_vnti v ustájovacíclr objelitech rťizných rlrrrhů a kategorii hospcrlái'ských zr,íř:at"

Pro

r,ětši

přetrlledn*st je prác* r*zdělena ric ,] sairrnsta,tny*h c,etrkfi podle dlruhu rrstájenýeh zviřat. á tů fia

prolllematik* c}ir:v,tl drůbež,e"skom a prasaí, Autorka se r,ěnr:je zál,istrosti t*ploty

stáj*r,r:hcl

vzdr,lchu. vlhkosti podestýlk_v, velikcsti pioch znečištěrr5;eh r.}katry. ťrekvenc* cdstraň*r,áni

výkalů na produkci alrrotriaku a eialšíclrpl3,nii.

Lze konstatovat, že zvotrené tólna práce je velice aktuální" neb*t' zemědělská výrotrla
přeel*',,ším chol, lrr:sporlářsk3,gh zviřat je jedninr s často disktltovanýth zrlrojti

a

eiriisí plynli

p*dparují*ich sltlenik*vý eŤbkt Pr"rtrlik*vallé ncivé po;natk3l se talt potenci*rláině stávaji
rlýrrrb_v
velnri riril*žitým poilkiaciern pro daXši vÝzkum ved*ucí ke snížerrivlivrr ž.ivočišné

tra

kvalitr-r živeltniho prostředi.

Zvolenó mettldic,kó pnstupy, které vedly k ř"ešení jednotlivých pr*blónrových

otr<ruhťl _ie

rnožno považcrvat zarůodnó, a jejich potržitír,edlo knaplněni stanovených cilů. Je zřeirnó. že
aut*rka při výběri-i rněřících m*t*d vyc}"lázela x nejn*věj§ich dostupných intbrnlpgi 6 1.yužiia
nej moeí erně,i §í nrěří

Ze

cí tech}}i ku.

soub<ltu publik*vaných praci 1,yplývá. že cile staltervené pro jednctlir,é *blasti výzkumu

hyly splně$v a aut$íka určiia vzájenrné závislosti rneei .jecinot[iiiýrni ťakt*ry ovlivňujícírrri
trl*rbu stájovych pi_vnů. v kclrrrentáři k jednotlivllm etapárn by r,šak b_vlo virorlnější tito
vzájernné vztahy půi]§at př-ehledněji.

K vědecká r*zpravě

-

rnán,l tytr: *táLzk3:

Jaky1 nrá autorka

názor na možnosti 4irržitír,ůzrrýclr chen:ickýoh a přírodních látek

používanýclr ke sníženíprodukce stájovýeir p}ynů" a to formou aplikace dcl krmiva
n*bo poclest}lky?

-

Autorka uvárlí. že snížer:iprrrdrrkce stájovýoi: plynů lze dosáhnout

i

zmšnou

technologi*, .Iak9 ruá názErr na řízení četnosti čištěnipodiah v závislosti rra změřené
koncentraci vybranélrrr plynu, jak je napřiklad porĚívárro v Fi.olandsku?

Fřeclložená habilitačnípráce je zpracována, na odp*vidající rčdeckéťtrovni a po fi.rrmáiní

stránce naplňrrje požadavky kladené ne tento drui}r práce Její přínos pro *dbonrou

i

pedagogickour praxi je n:ožrro považovat 73 yys*tr{ý a přispír,á k rozvcji danóho vědního oborr.r

f}oporučuji proto, ab_y trr:g. trngrid Karandušovstr"ó. řh"D. byla na základó úspěšné
obhajoby předloženépráce

a habilitačilíhořízeni uděiena

věclecko-pedagogická hcdrr*st

,.docelť" ve zkratce ,,dt}c" psáno př*d jménem v cboru 5"2.46,,Polhoh*spodárska a lesnícká
technika".

V Fraze 29. 1.2015

á-

doo, Ing, Fetr Ku.nc Fh.D

