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     Oponetský posudok som vypracoval na základe listu prodekanky Prírodovedeckej fakulty 

UK v Prahe, pani RNDr. M. Martínkovej, Ph.D., zo dňa 20.5.2013. 

 

     Predkladateľka práce je medzinárodne uznávaná špecialistka v oblasti radónovej 

problematiky a spouorganizátorka viacerých medzinárodných konferencií. 

 

     Posudzovaná práca je súhrnom meraní, analýz a doporučení, vyplývajúcich z výsledkov 

meraní uskutočnených v jaskyniach ČR v období rokov 2002- 2010. Práca obsahuje 217 strán 

textu vrátane 102 obrázkov, 36 tabuliek a 144 citácií. Je napísaná v anglickom jazyku. Práca 

je rozvrhnutá do 8 kapitol a 3 príloh. Jej členenie je logické a jednotlivé kapitoly sú obsahovo 

vyvážené. Téma je spracovaná na súčasnej úrovni poznatkov, precízne a bez formálnych 

nedostatkov. 

 

1. Aktuálnosť zvolenej témy, stanovené ciele a ich splnenie 

     Práca sa zaoberá rádioaktivitou hornín, ovzdušia a určovaním absorbovaných dávok od 

žiarenia v jaskyniach ČR. Toto prostredie je charakterizované spravidla vysokou 

koncentráciou radónu, ako aj  jej značnou časovou a priestorovou variabilitou. Modelovanie 

správania sa radónu v jaskynnom prostredí vzhľadom na nejednoznačnosť objemu a meniace 

sa smery prúdenia vzduchu je prakticky nemožné a tak jediným spôsobom získania informácií 

o koncentrácii radónu je jeho meranie, tak ako je to prezentované v predloženej práci. Ďalším 

problémom je určovanie čo najpresnejšej hodnoty efektívnej dávky od radónu v jaskynnom 

prostredí, ktoré sa líši od prostredia pobytových priestorov a vonkajšej atmosféry, čo v praxi 

vedie k zavádzaniu ďalšieho faktora pri výpočte efektívnej dávky. Tento je však možné zistiť 

len priamym meraním. Cieľom práce preto bolo získanie podrobných poznatkov o zdrojoch 

radónu v jaskyniach, forme ich existencie, distribúcii a rôznorodosti. Získané poznatky mali 

byť ďalej využité pre verifikovanie medzinárodne doporučených prístupov  k výpočtu dávky 

od radónu a ku korekcii metodiky výpočtu dávky používanej v ČR. Môžem konštatovať, že 

zvolená téma bola vedecky a spoločensky aktuálna, stanovené ciele boli metodicky 

a organizačne veľmi náročné, a ich splnenie vyžadovalo komplexný prístup k riešeniu 

problematiky. Na základe dosiahnutých výsledkov, ktoré sú uvedené v práci a autorkou 



opublikovaných prác, konštatujem, že všetky vytýčené ciele boli splnené na vysokej odbornej 

úrovni.  

 

2. Zvolené metódy spracovania 

      V súlade s témou práce a vytýčenými cieľmi autorka zvolila adekvátne, metodické postupy, 

opierajúce sa o krátkodobé a dlhodobé meranie, ako aj integrálne, kontinuálne 

a spektrometrické monitorovanie. Predpokladom úspešného zrealizovania práce bolo 

bezpochyby úspešné zvládnutie všetkých týchto experimentálnych techník. Viaceré merania 

boli uskutočnené aj v spolupráci s ďalšími pracoviskami v ČR (SÚRO, SÚJCHBO, AV ČR, 

atď.), hlavne z dôvodu nedostupnosti niektorých prístrojov na FJFI ČVUT. Stanovenie 

zdravotných dopadov rádioaktivity podzemných priestorov bolo založené na analýze 

získaných experimentálnych výsledkov. Metodické postupy sú komplexné, zahŕňajú analýzu 

problému, navrhnuté sú spôsoby jeho riešenia a analýzy výsledkov z hľadiska realizácie 

cieľov práce.  

 

3. Výsledky a nové poznatky dosiahnuté v dizertačnej práci 

     Predovšetkým oceňujem komplexnosť a exaktnosť, s ktorou autorka pristúpila k riešeniu 

cieľov práce. Dosiahnuté výsledky sú zosumarizované v ôsmej kapitole predloženej práce. Za 

najdôležitejšie z nich považujem: 

a) výber vhodného integrálneho detektora pre stanovovanie OAR v jaskynnom prostredí, 

doporučenia o umiestnení detektorov v jaskyniach a stanovenie ideálnych časových 

úsekov pre integrálne meranie OAR; 

b) vysvetlenie lokálnych maxím OAR v jej výškových profiloch ako dôsledok styku 

smerov a intenzity prúdenie vzduchu v jaskyni; 

c) potvrdenie, že rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou je parameter, ktorý 

zásadne ovplyvňuje koncentráciu radónu v jaskyniach; 

d) získanie poznatkov o variabilite hodnôt voľnej frakcie a distribúcii aerosolových častíc 

v podzemných priestoroch. Využitie týchto poznatkov k stanoveniu individuálneho 

jaskynného faktora a k zmene metodického doporučenia pre výpočet dávky od radónu 

pre pracovníkov v jaskyniach; 

e) zistenie, že pomery 
228

Th/
226

Ra umožňujú odhadnúť pôvod klastických sedimentov; 

f) stanovenie závislosti medzi faktorom nerovnováhy a podielom voľnej frakcie 

v ovzduší jaskýň; 

g) rozpracovanie jednoduchého modelu pre odhad príspevku od 
214

Bi, nachádzajúcom sa 

vo vzduchu pri in situ spektrometrických meraniach prírodných rádionuklidov 

v jaskynnom prostredí. 

 

Okrem toho bolo získané veľké množstvo ďalších zaujímavých experimentálnych 

výsledkov o krátkodobých a sezónnych variáciách radónu, o variabilite produktov premeny 

radónu, o nerovnovážnom faktore, o voľnej a viazanej frakcii produktov premeny radónu, o 

ventilačných pomeroch v jaskyniach, rádioaktivite hornín a vôd, exhalačných rýchlostiach 

radónu z hornín a sedimentov, atď. Mnohé z týchto výsledkov je bezpochyby ešte možné v 

budúcnosti aj podrobnejšie analyzovať. 

 

4. Otázky k práci 

     K predloženej práci mám nasledovné pripomienky a otázky, na ktoré by mohla dizertantka 

odpovedať v rámci diskusie: 

1) Na niektorých obrázkoch autorka zabudla uviesť rozmer meranej veličiny (obr. 53, 54,... ). 

Bolo by tiež v budúcnosti vhodné väčšiu pozornosť venovať legende v obrázkoch, 

v niektorých prípadoch umožňuje len ťažko  identifikovať znázornené priebehy. 



2) Zaujímavé sú ročné priebehy OAR znázornené na obr. 53 až 55. Rád by som vedel, či bol 

zisťovaný pôvod krátkodobých zvýšení OAR v novembri (objavujú sa v oboch záznamoch- 

obr. 54 aj 55). Oba priebehy tiež vykazujú rôzny posun voči vonkajšej teplote (3 mesiace, 3 

týždne). Dá sa to vysvetliť? Na druhej strane posuv medzi OAR a vonkajšou teplotou 

v denných priebehoch na obr. 14  je len niekoľko hodín (je to prakticky okamžitá odozva na 

zmenu vonkajšej teploty). Prečo sú také rozdiely v odozve na vonkajšiu teplotu pri denných 

a sezónnych záznamoch? 

3) Z hľadiska určovania dávky od radónu má zásadný význam parameter voľnej frakcie fp
. 

S akou chybou bol tento parameter určovaný (tab. 15) a či jej priemernej hodnote 0,13 bola 

priradená nejaká neistota alebo smerodajná odchýlka. 

4) Z hľadiska diskusie a záverov prezentovaných v kapitole 6.10 by bolo vhodné uviesť, 

s akou chybou boli určované hmotnostné aktivity 
226

 Ra, 
228

Th a 
40

K v laboratórnych a in situ 

meraniach (tab.30), a aký bol detekčný limit laboratórneho gama spektrometra (na strane 165 

je konštatovanie, že spektrometer neumožňoval určovanie pomerov rádioizotopov). 

5) Na základe skúseností dizertantky s meraním radónu v podzemných priestoroch, by 

som rád poznal jej názor na problém, či je meranie radónu v podzemných priestoroch vhodné 

pre sledovanie rôznych geodynamických aktivít (napr. radón ako prekurzor zemetrasení). 

 

5. Záver 

    Posudzovaná dizertačná práca spĺňa všetky požiadavky kladené na dizertačnú prácu. 

Potvrdzuje tiež dobrý literárny prehľad, experimentálnu aj teoretickú erudovanosť 

predkladateľky. Práca prináša pôvodné vedecké poznatky a je významným prínosom v oblasti 

výskumu rádioaktivity podzemných priestorov, ako aj ochrany osôb pred ožiarením z radónu. 

Dizertantka je autorka, resp. spoluautorka 14 publikácií v karentovaných časopisoch len za 

posledných 5 rokov a viacero publikácií v zborníkoch z medzinárodných konferencií, pričom 

6 jej prác má priamy súvis s problematikou riešenou v dizertačnej práci. 

     S ohľadom na uvedené skutočnosti odporúčam predloženú prácu prijať k obhajobe a po jej 

úspešnom obhájení navrhujem udeliť RNDr. Lenke Thinovej akademický titul doktor filozofie 

(Ph.D). 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 11.8.2013 


