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Na požiadanie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, 

listom zo dňa 17. 8. 2016, som vypracovala oponentský posudok dizertačnej práce Mgr. 

Tomáša Lipanského. 

 

Posudzovaná dizertačná práca má rozsah 110 strán vrátane zoznamu literatúry, 

ktorý je v rozsahu 5 strán. V práci je vložených 71 obrázkov a 10 tabuliek, ktoré sú 

uvedené v zozname obrázkov a tabuliek. Štruktúra práce je podriadená hlavnému cieľu 

práce. Dizertačná práca je rozdelená na 10 kapitol, kde v jednotlivých kapitolách je 

uvedený cieľ a usporiadanie práce, ďalej charakteristika územia, metodika práce, 

monitorovacie siete podzemných vôd, hodnotenie piezomerických pomerov 

a ovplyvnenie režimu podzemných vôd, rozsah tohto ovplyvnenia, korelácie hladín 

podzemných vôd v jednotlivých blokoch, diskusia a záver práce. 

  

1.  Aktuálnosť zvolenej témy 

Téma dizertačnej práce je veľmi aktuálna, týka sa hodnotenia vývoja režimu 

podzemných vôd zvrstveného viackolektorového zvodneného systému českej kriedovej 

panvy v okolí Stáže pod Ralskem, ktoré je ovplyvnené ťažbou rádioaktívnych surovín.  

Práca prináša nové metódy hodnotenia existujúceho stavu a vlastné riešenie 

daného problému. Výsledky takéhoto riešenia sú veľmi potrebné z dôvodu poznania 

režimu podzemných vôd v komplikovaných geologických pomeroch, kde vplyvom 

hlbinnej ťažby a chemickej ťažby vyluhovaním bol prirodzený režim podzemných vôd 
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výrazne narušený a po ukončení ťažby a následnej sanácii sa v širších regionálnych 

súvislostiach zisťuje čas návratu hladín podzemných vôd do pôvodného stavu.  

 

2.  Splnenie cieľov dizertačnej práce 

 Cieľom dizertačnej práce bolo opísať režim prúdenia podzemných vôd vo 

zvrstvených viackolektorových systémoch v dlhodobom časovom horizonte so 

zameraním na ovplyvnenie prirodzeného režimu podzemných vôd výraznými 

antropogénnymi zásahmi. 

Cieľ dizertačnej práce bol splnený a výsledky práce preukazujú vhodne zvolenú 

metodiku práce.  

 Ciele dizertačnej práce sú definované len v úvode dizertačnej práce, čo sa mi zdá 

nezvyklé, a tiež ciele dizertačnej práce sú definované príliš stručne, mohli byť 

vzhľadom na náročnosť riešenej problematiky opísané podrobnejšie.  

  

3.  Zvolené metódy spracovania a postup riešenia 

 Metódy korešpondujú s vytýčeným cieľom práce a vychádzajú z definovaného 

cieľa práce. Analyzované boli dáta o úrovniach hladín od viacerých organizácií 

pre jednotlivé útvary podzemných vôd, ktoré boli z rôznych časových období v rôznej 

dĺžke časových radov. Na základe podrobnej rešerše sú v práci detailne opísané metódy 

monitoringu v záujmovej oblasti, metodika ich hodnotenia a získané výsledky.  

 

4.  Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov  

 Podstatná časť dizertačnej práce je venovaná výsledkom hodnotenia 

piezomerických pomerov, režimu podzemnej vody  a rozsahu jeho ovplyvnenia 

a koreláciám úrovne hladín podzemnej vody v jednotlivých blokoch. Výsledky sú 

dokumentované hlavne v grafickej forme s dôsledným slovným komentárom. 

Výstupy dizertačnej práce majú charakter vedeckých poznatkov základného 

výskumu a majú aj aplikačný charakter. Získané výsledky sú vyhodnotené tabuľkovo, 

graficky a aj štatisticky, čo umožnilo dizertantovi správne interpretovať dosiahnuté 

čiastkové výsledky a vyvodiť z nich objektívne závery. Zvlášť oceňujem výsledky 

korelácie hladín v strážskom bloku a cez pásmo strážskeho zlomu a hodnotenie 

ovplyvnenia režimu podzemnej vody na základe smerodajných odchýlok.  

 Dizertant výsledkami svojej práce prispel v území s komplikovanými 

hydrogeologickými pomermi k vymedzeniu oblastí, kde môže dochádzať 
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k medzikolektorovému prestupu podzemnej vody, čo je veľmi významné pre ochranu 

podzemnej vody. 

  

5. Prínos dizertačnej práce pre rozvoj vedného oboru a prax 

 Dizertačná práca je jednou z tých, ktoré teoreticko-metodický prínos 

dokumentujú výskumom v reálnych podmienkach modelového územia. Základné 

výsledky a tiež forma predikcie hladinového režimu poukazujú na dlhodobý  a pomalý 

nárast úrovne hladín podzemnej vody.      

Význam pre rozvoj vedného odboru spočíva v novom prístupe k hodnoteniu 

hladinového režimu v regionálnom merítku a výsledky môžu byť využité priamo 

v hydrogeologickom výskume a aj v hydrogeologickej praxi.   

  

Pripomienky k dizertačnej práci  

 

Dizertačná práca má dobrú formálnu a jazykovú úroveň, zodpovedajúcu tomuto 

typu záverečnej práce. V práci je veľmi málo formálnych chýb a preklepov. 

Nezvyklé je spojenie diskusie a záveru do jednej kapitoly. Diskusia by si 

zaslúžila samostatnú kapitolu s podrobnejšou a detailnejšou analýzou výsledkov práce. 

Táto kapitola je skôr rozšíreným záverom, ako diskusiou.  

V rámci diskusie mohli byť spomenuté aj výsledky z iných prác, kde boli 

modelované hladiny podzemnej vody hydraulickými modelmi a mohli byť porovnané 

s vlastnými výsledkami. 

V práci je spomenutý vrchný kolektor ako vodohospodársky významný, preto mi 

v práci a aj v rámci diskusie chýbajú informácie, ako mohli byť znížením hladiny 

podzemnej vody ovplyvnené v skúmanom území vodárenské zdroje.    

Pre nezaiteresovaného čitateľa je v kapitole 9 „Korelace hladin přes pásmo 

strážského zlomu“ komplikované identifikovať opisovanú oblasť zobrazenú v grafoch 

pre vybrané skupiny vrtov. Tu by bolo vhodné zobraziť aspoň schematicky hodnotené 

oblasti. Týka sa to aj obr. 8 „Mapa sledovaných vrtů v zájmové oblasti – sítě DIAMO 

a ČHMÚ“,  kde sú zobrazené tieto vrty bez označenia. 

 

Všeobecné pripomienky k dizertačnej práci: 

 Preklepy a formálne chyby sú vyznačené priamo v dizertačnej práci. 

 Obr. 1 nie je citovaný v texte práce. 
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 Do obr. 23 je potrebné doplniť jednotky k úrovni hladín podzemnej vody. 

 V obr. 25 je nadmorská výška uvedená v metroch. 

 Obr. 56 a 57 sú rovnaké, obr. 57 má znázorňovať smerodajné odchýlky pre 

cenomanskú zvodeň tlusteckého bloku.  

Pripomienky k citovaniu literatúry: 

Nesprávne citované literárne zdroje v texte práce: IAEA 2005 (str. 10, 

nerozlíšené 2005a, 2005b), Zielinski 2007 (str. 11, v zozname je len Zielinski et al. 

2007),  Kopecký 2008 (str.30, v zozname je len Kopecký et al. 2008). 

Citovaná literatúra chýbajúca v zozname literatúry: Valečka 1999 (str. 16), 

Kozáková, Pokorný 2008 (str. 20). 

 

Záverečné zhodnotenie 

 

 Dizertačná práca Mgr. Tomáša Lipanského prináša nové a spresňujúce poznatky 

o režime podzemnej vody a vývoji hladinového režimu v širšej oblasti Stráže pod 

Ralskem, ktorá bola výrazne ovplyvnená ťažbou rádioaktívnych surovín a kde aj 

v súčasnosti prebiehajú sanačné práce. Kladne hodnotím úsilie dizertanta, ktoré venoval 

spracovaniu a vyhodnoteniu veľmi rozsiahleho súboru dát, ktorého sa zhostil veľmi 

dobre a splnil ciele dizertačnej práce.  

S dizertačnou prácou Mgr. Tomáša Lipanského som sa dôkladne zoznámila 

a vzhľadom k tomu, že spĺňa základné požiadavky kladené na práce tohto charakteru, 

vzhľadom na publikačnú činnosť a odbornú vedecko-výskumnú činnosť odporúčam  

prijatie dizertačnej práce k obhajobe 

a po celkovom úspešnom ukončení oponentského konania a podľa platných zákonných 

nariadení, navrhujem udeliť    

Mgr. Tomášovi Lipanskému 

akademický titul PhD. 

„p h i l o s o p h i e   d o c t o r“ . 

 

V Bratislave dňa 26. 8. 2016 

 

 

Prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. 


