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Předkládaná habilitační práce „Geochémia vôd stolových hôr Gran Sabany vo vzťahu k speleogenéze v 

kvarcitoch“ shrnuje výsledky výzkumu speleogeneze jeskyní v kvarcitových horninách v oblasti Gran 

Sabany ve Venezuele, na kterém se habilitant dlouhodobě významnou měrou podílel. Práce 

má rozsah 173 číslovaných stran a je obsahově rozdělena na dvě části.  

První část o rozsahu 51 stran obsahuje v ucelené kompaktní podobě klíčové výsledky výzkumu speleo-

geneze jeskyní a tvoří úvod ke druhé části, obsahující kopie pěti publikací, na nichž se autor významně 

podílel. Prvním textem je vybraná podstatná část ze studie uveřejněné v Acta Geologica Slovaca (im-

paktní skóre 0,52) o rozsahu 49 stran, která se věnuje hydrogeochemii a speleogenezi, další 

čtyři publikace, kde je habilitant vždy druhým autorem, byly v letech 2011–2019 publikovány 

v časopise Geomorphology (impaktní faktor 3,819). 

Habilitační práce je doplněna seznamem odebraných vzorků a výsledky chemických a izotopických ana-

lýz. 

Principiálně se autor v úvodní části detailně zabývá metodikou odběru a zpracování vzorků v oblastech, 

které jsou z hlediska zázemí i logisticky velmi obtížné a často není možné použít standardních postupů 

pro získání kvalitních výsledků. V další části úvodní partie jsou uvedeny výsledky studia geochemie pří-

rodních vod oblasti Gran Sabana a poslední část se zabývá diagenezí kvarcitů a speleogenezí stolových 

hor včetně výsledků a interpretace laboratorních pokusů. 

Po formální stránce je habilitační práce zpracována pečlivě, obsahuje jen ojediněle překlepy nebo vy-

nechaná slova, obrazová dokumentace je kvalitní a názorná. 

Z obsahového hlediska jsem z úvodní části, která shrnuje výsledky, interpretaci a závěry publikovaných 

studií nebyl úplně šťastný. V metodické části je podle mého názoru pro habilitační práci nadbytečné 

uvádět triviální poznatky, jako např. že molekuly vody způsobují hydrataci iontů nebo že kyslík má vliv 
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na oxidačně-redukční potenciál či že teplota a složení atmosféry může ovlivnit rovnováhy chemických 

reakcí ve vodě a další. Při prezentaci vlastních výsledků bych upřednostnil výraznější oddělení informací 

o předchozích výsledcích dosažených jinými autory, vlastních výsledků a jejich diskusi a závěry, které 

z nich vyplývají. Toto vše je v příslušných kapitolách obsaženo, je to však promíšeno a ztěžuje to čtenáři 

orientaci. 

Vlastní uvedené publikace recenzně nehodnotím, prošly náročným recenzním řízením v redakcích ča-

sopisů a nemám k jejich výsledkům připomínky. 

K habilitační práci mám následující otázky: 

1. Proč autor jako hlavní parametr, vůči kterému většinou vyhodnocoval koncentrace složek, po-

užil elektrickou vodivost? Je zřejmé, že rozpuštěný SiO2(aq) v daném rozsahu pH nemá nebo 

by neměl mít na elektrickou vodivost vliv. Až do pH ~7,5 se veškerý SiO2 ve vodě vyskytuje 

výhradně jako hydratovaný SiO2(aq) (někdy psaný jako H2SiO3 nebo H4SiO4). 

2. Pokusil se autor vyhodnotit stupeň nasycení vod vůči křemeni a z toho alespoň relativně odvo-

dit doby zdržení v jednotlivých oblastech či porovnat se srážkovými poměry (intenzivní srážky 

mohou původní pórové vody ředit nebo je naopak vytlačovat)? Většina koncentrací rozpuště-

ného Si se pohybuje v intervalu 0,0–3,0 mg/l, přičemž horní hodnota odpovídá nasycení vody 

vůči křemeni (2,8 mg/l, 6,0 mg/l SiO2). 

Souhrnné hodnocení 

Předkládaná habilitační práce ukazuje, že je autor schopen systematicky a dlouhodobě řešit výzkumné 

problémy, nacházet nová řešení a efektivně pracovat v multidisciplinárních výzkumných týmech. Na-

měřená data dokáže interpretovat, vyvozovat odpovídající závěry a sdělovat je vědecké komunitě ve 

kvalitních mezinárodních časopisech. Celkově uvádí Web of Science 19 publikací, na kterých se autor 

podílel, H-index 6 a články byly 119krát citovány. 

 

Závěr 

Podle mého názoru splňuje předkládaná habilitační práce požadavky na tyto práce kladené, a proto ji 

doporučuji k obhajobě před vědeckou radou Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Brati-

slavě. Podle mého názoru splňuje uchazeč svým odborným a pedagogickým profilem všechny zákonné 

podmínky pro udělení vědecko-pedagogického titulu docent. 

 

V Brně 30. března 2022 

 

 

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. 


