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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Současná situace v hornictví je taková, že se žádné nové lomy nebo doly neotevírají a hornická činnost, potažmo činnost prováděná hornickým
způsobem ve smyslu dobývání nerostů je bohužel na ústupu. Převládá snaha nahradit, pokud možno vše alternativními, a hlavně obnovitelnými zdroji.
O to více je téma rekultivace krajiny aktuální a celosvětově nabývá na významu. S ohledem na tuto skutečnost je téma předložené habilitační práce
velice aktuální a hodnocení kvality rekultivace, s aspektem na finance z dotačních zdrojů, ať už národních nebo mezinárodních, je velice důležitým
prvkem dnešní společnosti.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Metody zpracování habilitační práce jsou velmi kvalifikované a z pohledu habilitační práce velmi vhodné. Autorka práce v úvodu představila problém,
kterým se zabývá a rovněž si zvolila hlavní cíl habilitační práce, k jejímuž splnění celou práci srozumitelně směřuje. V úvodu práce je obsažena
teoretická část, věnující se detailnímu procesu rekultivací a zahlazení následků hornické činnosti a také přehledu platné legislativy s vytipováním
nedostatků v dané problematice. Stěžejní část je poté věnována návrhu metodiky hodnocení kvality rekultivace s podrobným představením zvolené
metody hodnocení. Poslední část je věnována praktické aplikaci navržené metodiky s jasnými závěry a doporučením.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Hlavním výsledkem habilitační práce je navržená metodika hodnocení kvality rekultivace. Téma rekultivace a brownfieldů je velmi aktuální a hodnocení
kvality bývá indikátorem mnoha projektů. Dalším výsledkem je detailní rozbor pojmů rekultivace, regenerace, sanace a další. V závěru kapitoly 1 jsou
uvedeny vybrané definice, které jsou použity v práci a mohly by být základním kamenem i pro doplnění legislativy. S ohledem na naši minulost a velmi
podobné zákony máme s těmito pojmy v legislativě také jisté problémy. Neopomenutelným výsledkem práce je i praktická část v použití navržené
metodiky na reálných příkladech a jasné ověření její aplikovatelnosti.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Přínos práce lze spatřovat jak v teoretické části, kdy autorka navrhuje definice jednotlivých aspektů rekultivace a poté samotnou metodiku hodnocené
kvality rekultivace, tak i v praktické části v ověření použitelnosti metody. Výsledky hodnocení lokalit prokazují vhodnost navržené metodiky a
možnosti použití v praxi nejen na Slovensku.
Celkovým přínosem práce je propojení mezi vědeckými vědomostmi a praktickými potřebami poslední fáze hornické činnosti při povrchovém
dobývání.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

•    Ve slovenské, ani české legislativě neexistuje pojem „povrchový dobývací prostor“. Existuje termín dobývací prostor a dalšími dokumenty se řeší
buď povrchové dobývaní nebo hlubinné dobývání. V jednom dobývacím prostoru může být jak hlubinná, tak povrchová těžba, jako tomu je např. na
končícím velkolomu ČSA na Mostecku, kde byla doposud provozována povrchová těžba hnědého uhlí a současně byla provozována ve svazích pod
vnitřní výsypkou těžba hlubinným způsobem.
•    V práci se vyskytují drobné překlepy, což ale nesnižuje kvalitu práce. Jako příklad mohu uvést nedokončenou větu v závěru: „v podminekach SR
predstavuje v prevžnej meire ťažbu kameniva, vápenca a …“ 

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

•    V práci je ve smyslu legislativy SR a potažmo i ČR řešena rekultivace ložisek vyhrazených nerostů, tzn. výhradních ložisek, kde patří i některé
nevyhrazené nerosty (o kterých bylo rozhodnuto před rokem 1991, že je vhodné pro národní hospodářství). Existuje podobné dělení nerostů i v
zemích, které jsou uvedeny v práci?
•    Jak je to s ložisky nevyhrazených nerostů a následnou rekultivací?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Hlavním cílem habilitační práce bylo vytvoření metodiky tvorby a výpočtu indexu pro hodnocení kvality rekultivace krajiny po ukončení těžby v



dobývacích prostorech při povrchovém dobývání. Tento cíl práce byl jednoznačně splněn a také prakticky ověřen na vybraných lokalitách. Dílčím
cílem se jeví vymezení pojmů, jako je rekultivace, revitalizace, sanace apod. a tento cíl byl také jednoznačně splněn. Celá práce je podpořena odkazy na
zahraniční lieraturu a je vidět, že autorka má v dané problematice opravdu velký přehled.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Navržená metodika umožňuje odborné veřejnosti hodnotit rekultivované oblasti v podobě vytvořeného indexu kvality rekultivace v několika skupinách
parametrů hodnocení. Z práce vyplývá i myšlenka na změnu legislativy, což autorka v závěru práce popsuje a uvádí praktický příklad v legislativě ČR.
Nutno podotknout, že kromě § 37a zákona 44/1988 Sb. (horní zákon), který řeší povinnost tvořit finanční rezervy na sanace a rekultivace a důlní
škody, je v tomto zákoně ještě § 33o, který se zabývá účelovostí úhrady z vydobytých nerostů, kde část výnosu, která jde do státního rozpočtu, může
být ve výši 28 % použita jen k odstranění škod způsobených dobýváním ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů, pro zajištění a likvidaci
opuštěných důlních děl nebo k sanaci, rekultivaci a revitalizaci pozemků ve vlastnictví státu, a to v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a
obchodu.
Na závěr nutno konstatovat, že autorka prokázala jak v teoretické, tak i praktické částí erudici v oboru habilitace a její publikační aktivita představuje
velký potenciál v dalším rozvoji problematiky, kterým rekultivace bezesporu je.

Předloženou habilitační práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení navrhují udělit titul "docent".
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