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Předložená habilitačnípráce,

je

tvořena komentovaným souborem autorkou

publikovaných prací, ZvoLené téma je rozděleno do 5 samostatných celků, které se zabyvají

jak čistě technickými problémy konstrukcí a konstrukčníchmateriálů podlah, tak i dopady na
chování, pohodu a

zní vyplívajícíužitkovost dojnic.

Jednotlivé okruhy na sebe logicky

navazuji a to tak, že následujicí témavychéníze závěri předcházejícího. Autorka se věnuje
konstrukcím podlah, u nichž v následujícímtématu hodnotí teplotechnické vlastnosti, poté
následuie hodnocení dalšíchfyzikálních parametru a ve čtvrtémtématu posuzuje podlahové
konstrukce z pohledu chovaných zvířat. Poslední tematický okruh zahrnuje nové poznatky
v oblasti využiríseparátu jako stelivového materiálu.

Zvo|ené metodické postupy, které vedly k řešení jednotliqých dílčíchetap,

je

možno

považovat za vhodné a jejich použitívedlo k naplnění stanovených cílů.Zavelmi přínosné lze

považovat, že autorka k výzkumu využila kromě běžných i netradiění metody jako je 3D
skenování nebo infračervená termografi e.

Lze konstatovat, že zvolené téma práce je velice aktuální, neboť zabezpečeníchovného
prostředí s ohledem na welfare chovaných zvířat znamená optimalizaci komplexu vzátlemně

se ovlivňujícíchanimálních, humánních a technických faktoru, působícíchv chovném
prostředí, kíerév konečném důsledku ovlivňují nejen
potenciálu, ale

i

pohodu chovaných zviřat. Je tedy

vylžitíbiologicko-produkčního
nutné zkoumat a zavádét na záHadě

nových poznatků takové technologické systémy a technické prvky, které budou akceptovat
specifické vlastnosti apožadavky především chovaných hospodářských zvířat.

Šířevědecké činnosti prezentovaná formou článkůsvědčío komplexním přístupu k řešené
problematice, který dosud nebyl takto uceleně publikován. Tato habilitačnípráce je nejen
shrnutím dlouholeté vědecké činnosti autorky, ale je velice vhodným studijním materiálem

pro vědeckou

i aplikačníoblast a současně můžesloužit i v

fakulty univerzity.

edukačnímprocesu Technické

K vědecké rozpravě mám tyto ottvky:

-

Jaký má autorka nézor na možnosti vlužiti Ňmých ochlazovacích systémůs ohledem

taudrženi kvalitativních parametru povrchových vrstev podlahových konstrukcí?

-

Jaký má autorka na zékladě vlastních zkušenostínérzot na možnosti budoucího využití
infračervené termo grafi e pro hodnocení stáj ových konstrukcí?

-

Jaké autorka očekávávývojovétendence v oblasti podlahoqfchkonstrukcí?

Předložená habilitační práce je vzhledem ke své komplexnosti zpracována na vynikající
vědecké úrovni a po formální stránce zcela naplňuje požadavky kladené na tento druh práce.

Její přínos pro odbornou

i

pedagogickou praxi

je možno považovat za velmi vysoký

a

významně přispívá k rozvoji daného vědního oboru.

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji, aby byla Ing. Janě Lendelové,
PhD, na základé úspěšnéobhajoby předložené práce a habilitačníhořizeni udělena vědeckopedagogická hodnost ,odocent'o,

ve zkatce

,,doc." psáno před jméneffi, v oboru 5.2.46

,,Poťnohospodárska a lesnícká technikď'.

V Praze 12.3.2014
doc. Ing. Petr Kunc Ph.D.

