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Dopisem děkana PřF UK v Bratislavě ze dne |2.5.2017 jsem byl požádán o vypracování
posudku na výše uvedenou habilitačnípráci. YÍyaná práce je kombinovaná: obsahuje 121
stran popisující radiometrické metody průzkumu a komentář k přílohám, kteÚ předstar,uje
autorovy publikované články. Po prostudování habilitační práce k tomu sděluji:
Aktuálnost tématu habilitační práce:

Kvalitě Životního prostředí je věnována náležitá pozomost. Jedním z elementů této

problematiky je radioaktivita hornin a půdníhovzduchu. K ziskání kvalitních dat je nutno
vypořádat se s ruznými vlivy, které ovlivňují měřené hodnoty. Vymezení a detailnímu
posouzení těchto vlivů na radionietrická měření je věnována vlastní práce habilitanta, jak
dokládají doloženépublikace v přílohách. Ziskané poznatky zÍady vlastních měření vkazují,
že jsou vlivy předvídatelné a definovatelné, ale že i nadále některé změny v měřených
hodnotách ne|ze za stávajících poznatků přesně definovat. Ztohoto pohledu je práce velmi
aktuální.
Splnění cílůhabilitaění práce:

Habilitačnípráci lze rozdělit na dvě části: v první části je popis radiometrických měření a
vybraných vlastností (do strany 91), v druhé ěásti (17 stran) jsou velmi stručně popsány
publikace v příloze a závěry.

První část je sestavena z citované literatury, osobně bych očekával většízan&eni na vlastní
tématiku habilitační práce neŽ ,,příliš obecný popis známých poznatků". ZŤejmě Ve Snaze
pojmout hodně poznatků jsou pak některé ěásti zavádějící' obsahují nevysvětlené symboly či
popisy v obréucích. Zde bych také očekával většícitovanost novějších zahraničních
geofyzikálních učebnic.
Druhá část práce, tj' komentař a publikace, dokládá habilitantovu vědeckou ěinnost. Je vidět'
Že habilitant se řady (možná všech?) terénnícha laboratomích měření osobně zúěastnil a že
osobně prováděl interpretace naměřených dat. Vysoce lze cerit získanévědecké poznatky
týkajícíse definování rtnných vlivů na rŮzné typy radiometrických měření. Jak jsem jiŽ
uvedl, týo poznatky mají zásadní dopad ne metodiky měření a interpretace dat. Řada

experimentů potvrzuje známé poznatky a relace. Jsou však dokladovány také poznatky, které
ukazují na nové relace, příp. na výjimky ze známých závislostí. Zde snad lze pouze výknout,
žebyly použity pouze ,jednoduché metody statistiky (lineámí korelace, aritmetický pruměr)";
patmě využitívyššímatematiky a statistiky by mohlo pfinóst dalšírelace. Uvedené články

byly publikovány v recenzovaných časopisech' část je

i

v časopisech s IF (na WoS), není
proto důvod domnívat se,že oponenti neodvedli řádnou práci ažev článcich jsou chyby.
Magnetické pole Země je jistě nedílnou součástí geofyziky, v této habilitačnípráci však
považuji zatazeni této problematiky zanadbytečné, neboť nezapadáto tématu.

Souhmně konstatuji, Že cíle zminěné v úvodu a především v kapitole 3 ,'Vlastné výsledky a
diskusia" jsou splněny.
Metody a postupy řešení, přínos autora:

Čtanty a komentář k nim ukazují, že habilltant se

v řešenéproblematice dobře orientuje,
použitémetodiky radiometrických měření i interpretace datjsou správné. Získanévýsledky
dokumentují, jak jsem uvedl výše, znétmé i nově zpracované relace, zvláště v oblasti stanovení
vlivů na měřená data. Pozitivní i ,,negativní" relace ukazují, že jde o problematiku, která
vyžaduje komplexní řešení s řadou vstupních dat a parametrů. Interpretace těchto
multiparametrických vztahů není jednoduchá' habilitant ukázal, jak lze v dané problematice
ziskat dobý výsledek. očekával jsem v diskuzi detailnějšírozbor vlastních výsledků
v návaznosti napoznatky citované z cizíliteratuty.

Přes drobné výky uvedené výše (a částečněi níže)jsouvýsledky velmi kvalitní, připomínky
jsou zamýšleny jako návrh pro dalšíhabilitantovu vědeckou činnost. Habilitačnípráce
dokládá schopnost habilitanta vědecky pracovat

Yýznam pro praxi arozvoj oboru:
Získání kvalitních a správných radiometrických dat je nezbytným předpokladem pro správné
hodnocení radioaktivity hornin a velikosti emanace. Bez těchto informací se i sebepřesnější
výpočet stává nepřesným odhadem. Ziskané výsledky mají dopad jak do metodických
postupů (základnivýzkum), tak i do praxe (hodnocení vlir,.u na lidskou populaci).
Formální upt av a habilitačnípráce

:

PředloŽená habilitačnípráce má dobrou jazykovou úroveň. V textu se nachÍnípouze malé
mnoŽství chyb, především stylistických. Z fornálních chyb upozorňuji na nedostatečně
popsané obrázky, nevysvětlené symboly ve vzorcích. Výše uvedená výka nesnižuje úroveň
práce.
otázky pro obhajobu:
1. V habilitačnípráci postrádám zdtlraznění přínosu habilitanta. Který nově získaný
p o

znatek povaŽuj e hab

i 1i

tant z a nej zásadněj

ší?

2.

Habilitant se zabývá měřením na povrchu a v objektech. Má nějaké
zkušenosti/doporučení pro metodiku a hodnocení radiometrických měření v jeskyních
či historických důlníchdílech? Ktery rušivý vliv zde bude nejzásadnější?

3.

Na str. 1 10 se uvádí, žeby bylo vhodné narnďená data zaltrnout do slovenských
ďatabéuí. Podařilo se rozjednat/vložit data do těchto struktur?

Závěrečné zhodnocení

Habilitant RNDr. Andrej Mojzeš, PhD. se dlouhodobě zabyvá aktuálním tématem, jeho
vlastní přínos je patrný z dokladovaných publikací. Vědecko-výzkumnou úroveň práce
hodnotím celkově jako velmi dobrou a doporuěuji ji k obhajobě. Předloženáhabilitaěri práce
zcela splňuje požadované podmínky dle příslušnéhozékona na udělení vědecko_pedagogické
hodnosti DOCENT v oboru Aplikovaná geofyzika.
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