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oponentský posudok

na dizertačnú prácu Mgr. Miloša Briestenského

,,Geodynamické riziká severnej časti Ma|ých Karpát..

Predložená dizertačná práca v rozsahu 115 strán s riadkovanínr 1 so 63 obrázl<anri. I0

tabul'kami, 17 grafmi a 2 prílohami.ie rozdelená do 15 kapitol. V úvodrrej kapitole dol<torarld

oboznamuje s témou a ciel'mi práce. V druhej kapitole stručne objasňuje metodiku a postup

výskumných prác, čo mohlo byt' náplňou úvodu. ktorý chýba' Podobný názov má aj kapitola l0

pod názvorn rnetodika vÝskunlrrých prác, v l<torej podrobne uvádzajednotlivé poLrŽité rletódr'.

V kapitolách 3 až 9 podáva clrarakteristiku prírodných pomerov územia s podrobrrýnl prehl'adonl

doterajšieho výskun-rr"r. Uvederlé kapitoly svedčia o dÓkladrrom oboznámení sa doktoranda

s doterajšími geologickýnri a geografickými poznatkarni o území. Spracovanie týc|rto časti práce

pósobí miestami neprehl'adne a je t'aŽko zrozumitel,né. Pozrratky a názory o geologickom vývo.ji

uzemia sa prelírrajú s poznatkaIni a názornri na vývoj Západných Karpát ako celku. K lepšej

zrozumitel'nostii by pomohol prehl'ad vývoja názorov na .eeologický vývoj Západných Karpát

v zmysle staršej koncepcie geosynklinálneho vývoja a globálnej tektorriky, ako a.i zjednoduŠenir

charakteristika ponrerov dobrovodskej oblasti v zmysle rrroderr,rýc}r koncepcií' ]'Ilavná čast.

s výs|edkarni vlastrlej prácc je v kapitolách l0 aŽ l4' Prehl'aclne sút cllarakterizovarlé

geomobofologické, geologicl<é a hydrogeologické prejavy geodynamicke.| aktivity ťtzenria

a vlastné výs|edky terénnych prác' Vlastné poznatky sťr jasne odlíšerré od prevzatých údajov a

poznatkov. originálnou prácou doktorarrda je zostavenie účelove.j inŽiniersl<ogeoIogickej niapy

geodynamických javov dobrovodskej oblasti v mierke l:25 000 s ich podrobnor: cliaral<teristikoLr

v textovej časti práce, za|oŽenie siete rneranípohybov s vysokou presnost'olt. ako aj výslec1kv

doterajších meraní a ich zhodnotenie. Najpodstatnejšie výsledky a diskLrsia k rlin,r je v prel-rl'adrre

zhrnutá v závere, Práca obsalruje aj bohatý Zoznam precíztre Spracovane.| domácej i zalrrarličnej

citovanej Iiteratúry.

Geodynanrické lrazardy, najrná seizmické patria k najvýznamne.jšínr a sú s nimispo.jené



I

Vel'ké riziká. Patrí im vel'ká pozorI,tost'v celosvetovom rozsalrrr' Zvolerrá tétria c]izertačne.] práce

je preto nanajvýš aktuálna, čo r-rmocňuje a.i výber vhoclnél.ro seizrnickv aktívneho ťrzetnia v širšorll

okol í jadrovej elektrárrre .I aslovské Bohurn ice'

Pri plnelrí vytýčených ciel'ov dclktorand vychádzal zo štťrdia rozsiahle.j literatúry

o skúmanom ťtzenlí, ktorej prelll'ad v strLtčllej Íbrme r-rviedol v ťrvodr-rýclr l<apitolách' Na záklac1e

takto získaných poznatkov a vlasttrého terénnelro tlapovania s nleranianri pohvbov vvsoke.j

presnosti na vytypovaných zlornových štrr-rktúrach, cloplrrene.j a.| zist'ovanítll enlatlácie raclóIlit.

definovalčasti úzerrria s vysokýrl-r výskytor-rr geodyrrarrrických hazarclov a vytvoril al<tualizovarrr'.

pohl'ad na mechanizrrry vývoja tektonickýclr štruktťtr, postilrol ich základrré črt'v a preLrkiizal ich

súčasr.rťr aktivittr, čím splrri1 vytýčené cieIc r', pInonr roz.sahu.

Clrýba definícia základrrých po.|rnov ténry práce. Podl'a všeobectle prijatýclr detinícií.je

r'rrčitá nezrovnalost' medzi názvom térny a stanovenými ciel'r-rri. Riziko sa podl'a všeobecne

akceptovanýclr definícií lroclnotí ako súčin hazardu. expozície, zratlitel'nosti a lrodnot1''

ohrozeného prvkr.r. Zo statroveriých ciei'ov práce ijej náplne však vyplÝva' Že Sa jedllá

o hodnotenie geodynamíckýclr lrazardov, prípadrre stanovenie rizikovýclr zótl v sl<úlrlatlot-t.t

uzemí.

Doktorand r.rpiatni1 moderné nretódy hodnoterria sťrčasrte.i aktivit;, tektorrických štrul<tťrr

a identifikácie rizikových zórr v skúnranorn úzetní. Vlrodne v.vr-rŽil na.jrrrá nrerania vysokej

presnosti na zlomovýclr štrul<tťrrach jaskyniach ale i na zlonrovýclr sterráclr v odkryvoch. Zvolellé

rnetódy spracovania sťl na úrovtii súčasrrých poznatkov il lllozllt]Stl.

Medzi najvýznarnrre.išie výsledky práce patrí zostaverlie účelovej irrŽiniersI<ogeologicl<e.j

mapy, vytypovar,rie a precízna cl-rarakteristika aktívnycl'r tektonických štrLrktúr v ťrzenlí

apreukázanie ich sťrčasrre.i aktivity' čo obol-ratí teoretické poZnatk'v a ná.jde uplatrletlie qi r 1lrlrri.

Dizertačná práca je rrapísaná obsalrove rra poŽadovane.i úrovni. Vyskytol sa však rad

nedostatkov, váčšinou |orrnálnej povahy .

- V Zozname literatúry chýbajú r.riektoré práce citované l, texte' napr. na str.5 Kováč a kol..

1992, Sala.i a kol., 1992.

- Šrafy na niektorých obrázkoch sa neclajú rozlíšit', napr. obr. 4 na str. 7' obr. l3 na str. 4i.

- Hyclrogeologicl<é štrr-rktúry l]a Str. 7 by bolo vhodné ilustrovat.aj rla obrázkLr.

- V časti 8.2 na str. 15 sú uveciené rózne názory na zaradenie tleotel<tonickej etapy, chýba

však stanovisko autora, čo povaŽuje za smerodajné pre svoju prácr"r.
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- Nedodržiava sa časové usporiadanie charakterizovaných udalostí, napr. na str. l6

v pos|edných troch odsekoch a na str. I7.

- Na str. 18 v 9 riadku je uvedené,Že od vrcl'rného pliocénu nastupr-rje kornpresrrý reŽiIn

a na str' 19 v 2, a 6. odsel<u pre to isté obdobie sa uvádza extenzia.
:.- Udolie Z\votína, str.33 v 2. odseku rrie je označené v mape ani na Žiadnorn obrázkr-r

- K obrázkLI 52 na str. 82 chýba podrobná sitr.rácia

- Namerané hodnoty pohybov na zlomoch sťr zatial' iba krátkodobé a vel'nli tlerovnortlerrlé.

preto t'aŽko udávat'priernerlré hodnot'v' ako napr. v prípade lol<ality PrekáŽl<a na str. 82

posledrrý odsel< s odvolanínr sa na graf 10 tla str. 83. kde výrazný pohyb bol v priebehLr

prvého roku a potom taktner Žiadne pohyby.

- V prípade meraní na meradle Drirry l pre hodnotenie trendlr pohyby sa neberie c]o ťtr.altl.

počiatočný výrazrý polryb. Predpokladá sa chyba meraní alebo dotvarovarlie pro osaclerrí

meracíc|r bodov?

Súlrrn dizertačnej práce je rrapísaný výstiŽne, prehl'adne a vyjadruje podstatrrý výt'ah práce.

Záver

PredloŽená dizertačrrá práca je venovaná vel'mi aktr"rálnej pr.oblenlatike hodnoterlia

geodynamických hazardov na expollovanom ťtzenrí v severne.j časti Malých Karpát v širšoIlr

okolí jadrovej elektrárne Jaslovské BolrLrnice. SpÍria vŠetky kritériá požadované na dizertačrrťr

prácu. originalita práce, spósob spracovania a vysoký počet relevantných vlastrlých

publikácií svedčí o alttorovej erudícii, znalosti stavu poznania zvolenej témy, orientácii

v literatúre a schopnosti sanostatrrého vedeckélro bádania. Dizeftačná práca je porovnatel'ná so

súčasnou nredzirrárodnou úrovňoLr podobne zanleranýclr prác.

Navrhujen-r dizer.tačrlťr prácLr prijat' k obhajobe a po .je.| obhá.jerrí llavrlrnút. aittilrtlr'j

udelenie titulu PhD. v odbore ,,inžinierska geológia,..

V Bratislave dňa 25. 1 . 2009


