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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Posudzovaná habilitačná práca Ing Zuzany Šimkovej,PhD. na tému "Surovinová politika v kontexte obehového hospodárstva(circular economy)"zapadá
do problematiky získavania a spracovania zemských zdrojov. Návrh metodiky efektívneho využívania surovinových zdrojov prostredníctvom
stanovenia hodnoty ložísk s využitím moderných prístupov strategického riadenia je aktuálny predovšetkým z hľadiska riešenia surovinovej politiky
Slovenska v kontexte obehového hospodárstva.
Po podrobnom preštudovaní posudzovanej habilitačnej práce môžem konštatovať,že zvolená téma je vysoko aktuálna a má výraznú spoločenskú ale aj
environmentálnu závažnosť súvisiacu so surovinovou politikou kritických nerastných surovín Slovenska.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Môžem konštatovať,že zvolené metódy spracovnia predmetnej habilitačnej práce boli zvolené adekvátne k stanoveným cieľom habilitačnej práce.
Habilitačná práca dokumentuje,že autorka pri jej spracovaní využila vedecké motódy tak, aby jej poskytli záruku disiahnutia cieľov habilitačnej
práce.Využila metódy analýzy a syntézy poznatkov,metódy indukcie,dedukcie a komparácie.
Môžem konštatovať,že habilitantka využila metódy vedeckého výzkumu pri spracovaní habilitačnej práce.Vhodne využila analytické metódy a metódy
strategického rozhodovania v procese stanovenia hodnoty ložiska.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Posudzovaná habilitačná práca prispela k riešeniu problematiky využitia dynamických ukazovateľov ekonomickej efektívnosti pri zhodnocovaní ložísk
nerastných surovín a zhodnocovaní technologických surovín. Autorka jasne vymedzila pojem hodnoty ložiska v kontexte strategického manažmentu.
Dôsledne vymedzila surovinový potenciál odkalísk a háld so zameraním na špecifické technologické suoviny. Obehovosť správne navrhuje začleniť aj
do úvodných fáz a plánov investičných projektov v oblasti ťažby.
Výsledky habilitačnej práce môžu byť využité jednak v pedagogickom procese ale aj v konkrétnych podmienkach banskej praxe a to hlavne ako
potvrdenie metodiky tvorby surovinovej politiky Slovenska. Za cenný prínos práce možno považovať originálny návrh metodiky pre tvorbu surovinovej
politiky na základe stanovenia hodnoty ložiska.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Prínos habilitačnej práce vidím predovšetkým v konkrétnych výsledkoch pri riešení surovinovej politiky Slovenska v kontexte obehového hospodárstva
so zreteľom na environmentálne banské táťaže. Týmto konkrétnym prínosom je návrh metodiky pre ocenenie ložiska nerastnej suroviny s využitím
preddefinovaného tabuľkového procesora,ktorý pomocou detailne nakonfigurovaných vzorcov,ich hodnôt umožňuje pomerne rýchlo vytvátať
simulácie a tým sledovať dopady jednotlivých častí ťažobného procesu na celkový výsledok a ekonomiku projektu.
Výsledky habilitačnej práce považujem za veľmi cenné v budúcich rozhodovacích procesoch pri tvorbe a následnej realizácii surovinovej politiky
Slovenska.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Habilitačná práca ako celok,vrátane obrázkov,tabuliek a grafov je autorkou spracovaná vaľmi prehľadne a po formálnej stránke k nej nemám
propomienky.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

K posudzovanej habilitačnej práci mám túto otázku:

Ako vidí habilitantka ďaľšie smerovanie výskumu v predmetnej oblasti ?

Akú úlohu má v surovinovej politike Slovenska štátna banská správa _ 



SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ciele habilitačnej práce,môžem konštatovať,sú presne a jasne formulované v druhej časti práce(str.43-46) a to vytvára dobrú východiskovú pozíciu pre
celé riešenie zvolenej témy práce.Habilitantka sa veľmi správne v prvej časti práce zamerala na analýzu a syntézu poznatkov v predmetnej oblsti
výskumu. Za veľmi dôležitý cieľ práce považujem tú časť,v ktorej navrhla originálnu metodiku pre tvorbu surovinovej politiky na základe stanovenia
hodnoty ložiska.
Konštatujem,že habilitantka splnila stanovené ciele v plnom rozsahu,čím preukázala,že dokáže zrozumiteľne a prehľadne prezentovať dosiahnuté
výsledky svojej práce a systematicky ich sumarizovať.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Autorka preukázala pri riešení zadanej témy schopnosť tvorivo vedecky pracovať,spôsobilosť veci analyzovať,syntetizovať a vyvodzovať príslušné
závery.
Habilitčná práca Ing.Zuzany Šimkovej,PhD.,spĺňa podmienky Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov,preto odporúčam túto prácu prijať ako podklad pre ďaľšie pokračovanie konania a po úspešnej obhajobe udeliť menovnej vedecko-pedagogiký
titul

Docent ( Doc. )

v odbore habilitčného a inauguračného 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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