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A. Aktuálnost zvoleného tématu 

Zvolené téma se jeví jako velmi aktuální, a to zejména s ohledem na končící provoz dolů 

v oblasti Ostravsko-karvinského revíru. Uvolňování důlních plynů a jejich emanace na povrch 

nebo do povrchových vod mohou potenciálně zasahovat a zhoršovat ţivotní prostředí týkající 

se minimálně 500 tisíc lidí. Proto všechny práce, které umoţní lépe monitorovat děje vedoucí 

ke znečišťování ţivotního prostředí, resp. umoţňující předcházet včasným varováním 

mimořádným událostem podobným těm, které jsou v práci zmiňovány, je cenná.  

 

Závěr bodu A 

Zvolené téma je velmi aktuální. 

 

 

B. Cíle práce 

(zhodnocení vytčených cílů práce a zhodnocení, jak disertant stanovené cíle splnil) 

Doktorandka si vytýčila dva „základní“ cíle, a to 

1) „ověření obsahu metanu v důlních vodách ostravské dílčí pánve“ 

2) „ověření chování metanu v daných souvislostech v závislosti na vnějších podmínkách“. 

Dále si stanovila 5 dílčích cílů, které měly naplnění hlavních cílů napomáhat. 

 

Cíle jsou formulovány jasně a správně. Naplnění některých cílů se jeví jako nedostatečné, 

resp. bylo by lépe rozebrat plnění těchto cílů, názorněji ukázat nebo vysvětlit uváděné 

souvislosti, zejména ve vazbě na fyzikální vlastnosti plynů a konkrétní vnější podmínky 

určující výsledky měření. 

 

Závěr bodu B 

Doktorandka všechny stanovené cíle splnila. 

 

 

C. Zvolené metody zpracování a postup řešení 

(vyjádření ke zvoleným metodám a k postupu řešení problému) 

Postup řešení zvolený doktorandkou byl vhodný pro řešení zvoleného problému a metody 

zpracování odpovídající normám, které je třeba v dané oblasti respektovat. Zpracování 

výsledků do disertační práce odpovídá zvyklostem a moţnostem v dané oblasti – sledování 

metanu v důlních vodách a jeho emanace z těchto vod. 

 



Závěr bodu C 

Metody a postupy pouţité při řešení zvolené problematiky a způsob zpracování výsledků jsou 

adekvátní doktorské disertační práci. 

 

 

D. Zhodnocení výsledků dosažených disertantem 

(vyjádření k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu studenta) 

Výsledky dosaţené doktorandkou jsou přínosem pro celkový způsob monitoringu metanu po 

ukončení těţby na Ostravsku. Navrţené metody mohou být inspirací i pro monitoring v jiných 

lokalitách, případně pro monitoring jiných nebezpečných plynů v ţivotním prostředí, zejména 

pak v oblasti uzavřených dolů. Přínosem jsou zejména originálně navrţené způsoby odběru 

vzorků. 

 

Závěr bodu D 

Výsledky dosaţené doktorandkou jsou inspirativní, stejně jako jí navrţené postupy odběru 

vzorků z důlních vod. 

 

 

E. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru 

(vyjádření k významu pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru) 

Přínos práce vidím zejména v oblasti praxe, a to jak uplatnitelností navrţených postupů 

odběru vzorků i při řešení podobných problémů v jiných odvětvích nebo obdobných problémů 

v jiných lokalitách, tak i v samotných zjištěných hodnotách při daných měřeních 

v konkrétních podmínkách a čase. Zjištěné hodnoty mohou totiţ být pouţity pro porovnání 

s dalšími měřeními a přispívat tak k ověření přesnosti metod, časového vývoje měřených 

veličin a jejich závislosti na zvolených podmínkách. 

 

Závěr bodu E 

Podle mého názoru je předloţená doktorská disertační práce pro praxi přínosem. 

 

 

F. Publikační aktivita disertanta 

(vyjádření k publikační aktivitě disertanta) 

Doktorská práce, bohuţel, neobsahuje soupis publikací doktorandky. Ta navíc své práce 

publikovala pod jménem Veronika Dušková, které neodpovídá současnému jménu. Myslím si, 

ţe je to škoda, ţe do práce tyto publikace a skutečnosti neuvedla, protoţe pro oponenty mimo 

VŠB-TUO můţe být obtíţné se dostat k informacím uvedeným v Informačním systému (IF) 

EDISON. Z údajů v IF EDISON vyplývá, ţe doktorandka se podílela na jednom článku 

v časopise, několika příspěvcích na konferencích a na několika certifikovaných metodikách. 

Na DSpace v knihovně VŠB-TUO však nelze ke jménu Veronika Zedek nebo Veronika 

Dušková nalézt ţádný záznam. Publikační činnost je tedy uvedena pouze v IF EDISON. 

 

Závěr bodu F 

Na základě údajů uvedených v Informačním systému EDISON povaţuji publikační aktivity 

doktorandky za přiměřené a dostatečné vzhledem k praktickému zaměření problematiky 

řešené v doktorské práci. 

 



G. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 

(vyjádření ke struktuře disertační práce, k formálnímu zpracování a k jazykové úrovni) 

Struktura disertační práce, stejně jako formální zpracování a jazyková úroveň jsou poměrně 

slabé úrovně. Zásadní připomínka ke struktuře je ta, ţe v podstatě jedna z nejdůleţitějších 

informací, opodstatňujících téma disertační práce, je uvedena aţ uprostřed práce (na str. 41) 

a to způsobem, který se jeví jako násilný a bez souvislosti – totiţ přehled mimořádných 

událostí souvisejících s emanací metanu v lokalitách dříve provozované a nyní ukončené 

těţby uhlí na Ostravsku. K formálnímu zpracování mám výhrady zejména z důvodu velmi 

často se opakujícího pouţití šipek místo slovního spojení a někdy dost nevhodným a smysl 

zatemňujícím způsobem. Mám také námitky proti stálému opakování CH4 za slovním 

uvedením „metanu“. Práce obsahuje velmi mnoho překlepů nebo nesprávných slovních tvarů, 

na str. 65 v prvním odstavci pod grafem č. 3 chybí mezery mezi slovy. 

 

Závěr bodu G 

Formální zpracování disertační práce je na nízké úrovni. 

 

 

H. Připomínky k disertační práci 

(konkrétní připomínky k disertační práci) 

Na str. 49 nahoře je věnováno několik řádků zdůvodnění převodu jednotek, přičemţ tyto 

znalosti by měly být samozřejmostí. Naproti tomu není uvedena souvislost výstupu metanu 

z vod nebo půd s parciálními tlaky plynů a závislost těchto tlaků na teplotě, případně jiných 

faktorech. Doktorandka by měla při obhajobě tomuto tématu věnovat pozornost. 

V závěru je uvedena u jámy Jeremenko 3 koncentrace v jednotkách mg/l, zatímco u jámy 

Ţofie je koncentrace v jednotkách mg/m
3
. Tyto jednotky ovšem nejsou kompatibilní, neboť 

litru odpovídá objem dm
3
 – jednotka m

3
 je tisíckrát větší, proto koncentrace mg/m

3
 je tisíckrát 

menší a odpovídá g/l. Jedná se tedy o překlep, nebo systémovou chybu? 

Na str. 73 v kapitole 4.4.3 je mnoho zkratek, které nejsou vysvětleny (zatímco jasné zkratky 

jsou v seznamu na str. 11 uvedeny). I kdyţ se jedná o údaje související s firemními značeními 

(MTA, TMG, TMAG, TMDG, PNS, IREX, UNOR, EZO), za zkratkami se zpravidla skrývají 

upřesňující slova, která charakterizují účel nebo princip přístrojů, čidel a jiných zařízení. Je 

moţno lépe vysvětlit, o jaká zařízení se jedná?  

 

 

Závěrečné zhodnocení 

(celkové zhodnocení disertační práce a jednoznačné vyjádření, zda oponent práci doporučuje 

nebo nedoporučuje k obhajobě) 

Přes výrazné jazykové a formální nedostatky i při vědomí určité nedostatečnosti z hlediska 

teoretického základu předloţené disertační práce doporučuji  tuto práci k obhajobě, neboť 

metody v práci prezentované a autorkou práce navrţené jsou původní a skýtají potenciál 

dalšího rozvoje a uplatnění v praxi.  

 

 

V Ostravě dne 4.5.2018 

 

 Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. 
 ................................................... 
 jméno a podpis oponenta 


