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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Vecný obsah habilitačnej práce je v súčasnej situácii veľmi aktuálny vzhľadom na ochranu životného prostredia. Tematické zameranie habilitačnej práce
pokladám za aktuálne nielen z pohľadu súčasných poznatkov o danej problematike, ale najmä z aspektu podrobnejšieho poznania vzťahu banskej
činnosti a životného prostredia.
Rozvoj ťažby a získavanie zemských zdrojov má aj v súčasnosti svoju cenu. Tou je dopad ťažobnej činnosti na životné prostredie, v ktorom žijeme.
Týka sa to nielen vplyvu ťažby samotnej na okolie počas banských aktivít, ale aj ukončenie banských aktivít. Ukončenie banských aktivít pritom
predstavuje konečnú fázu dobývania. Táto pozostáva z úpravy povrchu, na ktorom boli realizované banské aktivity. Téma vzťahu medzi banskou
činnosťou a životným prostredím je preto vysoko aktuálna aj v súčasnosti.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca sa zaoberá hodnotením kvality rekultivácie prostredia po povrchovom dobývaní. Bližšie definuje a klasifikuje pojmový aparát v oblasti
rekultivácie. Na báze podrobnej rešeršnej analýzy a s použitím podrobne popísanej metódy Delphi analyzovaná množina faktorov, ktoré determinujú
kvalitu obnovy území postihnutých povrchovým dobývaním. S použitím navrhnutej metodiky pre hodnotenie kvality rekultivácie bol vytvorený
viackriteriálny indikátor v podobe indexu. Predložené hodnotenie pozostáva z multifaktoriálneho postupu, ktorý umožňuje rozsiahle uplatnenie v rámci
hodnotenie kvality rekultivácie lomov. Hodnotenie je založené na ôsmych parametroch - geotechnické riziko, drenážna sieť, erózia a fyzická degradácia,
kvalita pôdy, funkčný stav vegetácie, integrácia krajiny, ekologická prepojenosť a antropické vplyvy, pričom tieto sú zatriedených do dvoch skupín –
hodnotenia oblasti samotného dobývacieho priestoru a hodnotenie širšieho okolia. Návrh hodnotenia kvality rekultivácie pomôže predovšetkým
ťažobným spoločnostiam v rozhodovacom procese pri príprave a realizácií rekultivácie dobývacieho priestoru. Na základe poznania cieľových hodnôt
je takto možné riadiť rekultiváciu a eventuálne aj prijať konkrétne nápravné opatrenia na zlepšenie a optimalizáciu celého procesu. Navrhnuté hodnotenie
je nástroj, ktorý môže prispieť k zlepšeniu praxe a monitorovaniu rekultivácie povrchových banských lokalít.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Habilitantka v plnom rozsahu zúročila bohaté teoretické znalosti z riešenej problematiky, ktoré aplikovala do zhodnotenia súčasného stavu poznania
riešeného problému na dvoch lokalitách. Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie metodiky tvorby a výpočtu indexu pre hodnotenie kvality rekultivácie
krajiny po ukončení ťažby v povrchových dobývacích priestoroch. V literatúre je k dispozícii niekoľko metód a kritérií na hodnotenie obnovy lomov,
tie sú však veľmi špecializované a časovo náročné. Cieľom habilitačnej práce bolo verifikovať vhodný nástroj na hodnotenie kvality rekultivácie, ktorý
by slúžil technikom a inžinierom zapojeným do činností spojených s rekultiváciou. 
Prínosom práce a naplnením vyššie uvedeného hlavného cieľa práce, je prepojenie medzi vedeckým poznaním a praktickými potrebami v poslednej fáze
banskej činnosti v povrchovej forme dobývania, čím sa dospelo k návrhu metodiky, ktorá umožňuje odbornej verejnosti hodnotiť rekultivované oblasti.
Tento postup sa zameral na päť skupín parametrov pre hodnotenie rekultivovanej zóny, na tzv. homogénne časti v rámci celého obnoveného územia,
akými sú geotechnické riziko, odvodňovacia sieť, erózia a fyzická degradácia, kvalita pôdy a funkčný stav vegetácie. 

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Habiltačná práca prináša ucelený materiál pre oblasť poznania rekultivácie pri zatváraní dobývacích priestorov s hodnotením kvality realizácie
rekultivácie v dobývacom priestore a jeho okolí v prípade povrchovej formy ťažby, čo v podmienkach SR predstavuje v prevažnej miere ťažbu
kameniva. Výsledky získané v dvoch banských lokalitách naznačujú, že navrhovaná metodika je vhodná na zisťovanie kritických parametrov, ktoré
môžu determinovať úspešnosť obnovy a napomôcť ťažobnej spoločnosti v lepšom riadení a priebežnom hodnotení realizovanej rekultivácie.. 

Výsledky dosiahnuté v predloženej habilitačnej práci predstavujú významný prínos pre oblasť poznania rekultivácie pri zatváraní dobývacích priestorov
s hodnotením kvality realizácie rekultivácie v dobývacom priestore a jeho okolí v prípade povrchovej formy ťažby, čo bolo cieľom habilitačnej práce.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Habilitačná práca je spracovaná na vysokej teoretickej a odbornej úrovni Je rozsiahla a má 147 strán textu, 45 obrázkov a 16 tabuliek. Jednotlivé
kapitoly na seba logický nadväzujú, sú racionálne členené a sú vhodne doplnené obrázkami. Pre spracovanie habilitačnej práce autor použil 194



literárnych zdrojov, čo svedči o rozsiahlych odborných vedomostiach zo študovanej problematiky. K obsahu, použitým metódam a dosiahnutým
výsledkom nemám pripomienky. Výsledky dosiahnuté v habilitačnej práci odporúčam publikovať v odborných časopisoch. 
V práci sú formálne nedostatky, ktoré však neznižujú odbornú úroveň habilitačnej práce.
str. 2: získavenie a spracovanie zemských zdrojov 
str. 24: Zdoj: vlastné spracovanie podľa Miranda a kol. (2003).
str. 28: Zdoj: vlastné spracovanie podľa Favas a kol. (2018).
str. 33: Z poladu prejednávanej problematiky    
str. 36:Zdoj: vlastné spracovanie podľa Talento a kol. (2020).
str. 47: Z orázku 1 je zreteľné viditeľné
str. 116: čo je zjavné z orázku 40    

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1.    V čom bol hlavný prínos Delphi metódy pri riešení habilitačnej práce?

2.    Pri hodnotení geotechnických rizík v práci uvádzate parameter neporušená pevnosť horniny. Čo je to a ako sa v praxi hodnotí?

3.    Na obr. 22 je systém klasifikácie pôdy. Nie je k nemu uvedená legenda. Popíšte význam jednotlivých symbolov uvedených na obrázku.

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Vytýčený cieľ habilitantka splnila v plnom rozsahu a vysoko hodnotím komplexné spracovanie študovanej problematiky v habilitačnej práci. Kvalitné
výsledky svojej vedeckej práce priebežne publikovala a využívala vo svojej pedagogickej praxi, citačný ohlas je výrazom jej uznania odbornou
komunitou doma a v zahraničí.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia odporúčam prijať k obhajobe a na základe uvedených skutočnosti odporúčam po
úspešnej obhajobe udeliť Ing. Oľge Glova Végsöovej, PhD. 
vedeckopedagogický titul „docent“ v odbore habilitačného konania získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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