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OPONENTSKÝ  POSUDOK 
 

na habilitačnú prácu RNDr. Evy VIGLAŠOVEJ, PhD. 
 
Téma habilitačnej práce:      Odstraňovanie kontaminantov pomocou prírodných  

a syntetických sorbentov 
 

 Oponentský posudok som vypracoval na základe písomného požiadania dekanom Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského,  pánom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD.  zo dňa 12. 1. 2022. 

 
Posudzovaná habilitačná práca je predložená ako súbor 10-tich publikovaných pôvodných vedeckých prác 
v karentovaných (indexovaných) zahraničných časopisoch z rokov 2013 až 2021 s doplneným komentárom, kde 
habilitantka je v autorských kolektívoch v poradí dvakrát prvou, štyrikrát druhou a dvakrát treťou 
spoluautorkou. Všetky články pred publikovaním prešli v redakciách náročným  recenzným konaním a vo 
svetových databázach na ne doteraz evidujú okolo 100 ohlasov. Práca prináša základné charakteristiky, využitie 
a prehľad sorpčného správania sa študovaných prírodných, modifikovaných, ako aj syntetických sorbentov vo 
vzťahu k rôznym kontaminantom životného prostredia (ŽP), ako sú prírodné a antropogénne rádionuklidy, 
ťažké kovy, dusičnany, fosforečnany a mnohé ďalšie kontaminanty organického pôvodu. Práca poukazuje na 
význam využitia týchto materiálov v rôznych odvetviach odpadového hospodárstva od záchytu kontaminantov 
v rôznych zložkách ŽP, cez poľnohospodárstvo až po ich špeciálne využitie v multibariérových systémoch pre 
konečné geologické úložiská rádioaktívnych odpadov (RAO) a vyhoreného jadrového paliva (VJP).  
 
V záveroch kládla dôraz na zhrnutie svojich najdôležitejších výsledkov získaných v rámci témy habilitačnej 
práce. Venovala sa najmä sorpčným vlastnostiam (izotermy, kinetika a termodynamika) na rôznych vzorkách 
prírodných a modifikovaných slovenských a zahraničných bentonitov, ich štúdiu pri rôznych experimentálnych 
podmienkach (pH, vplyv doby kontaktu, vplyv koncentrácie sorbátu a sorbentu a iné), pričom pH bolo jedným z 
najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich sorpčné správanie. Ukázalo sa, že mnohé bentonity, resp. aj grécky 
zeolit Metaxades, sú vhodným materiálom pre odstraňovanie uránových foriem z vodných roztokov. Podobne 
bolo študované odstraňovanie vybraných kontaminantov pomocou veľkého merného povrchu uhlíka 
aktivovaného rôznym spôsobom, a taktiež nemodifikovaného aj modifikovaného biouhlia (Fe/Mg alebo 
kompozit s montmorillonitom K10). Bolo zistené, resp. potvrdené, že to závisí nielen od sorpčného správania sa 
a vplyvu sorpčných podmienok, ale aj od štruktúrnych a morfologických vlastností daných materiálov. Tieto 
môžu byť aplikované pri sanácii kontaminovaných pôd a odstraňovaní toxických látok a rádionuklidov 
z odpadových vôd. Zaujímavé sú aj literárne výsledky selektívnej separácie ekotoxicky významných 
rádionuklidov a kontaminantov polymérnymi sorbentami.   
Uvedené výsledky boli získané počas 10-tich rokov výskumnej práce uchádzačky účasťou na riešení niekoľkých 
domácich projektov, grantovo podporených agentúrou VEGA a APVV, ale aj EÚ v rámci OPVVaV. Podporu 
poskytli aj zahraničné inštitúcie počas študijných a pracovných pobytov, resp. v rámci zahraničnej spolupráce.  
Otázky na habilitantku:  
• Vo väčšine predložených publikácií sa zaoberáte odstraňovaním kontaminantov (N, Cu, Sr, Tc, Re, U) 

z kvapalných vodných roztokov pomocou bentonitov, aktivovaného uhlíka a biouhlia. Ako je to 
s odstraňovaním rádioizotopov Cs týmito sorbentami? S bentonitom sa samozrejme počíta ako 
s veľmi dôležitým tesniacim materiálom v úložiskách RAO a VJP, ktorý pri eventuálnom styku s vodou 
(kontaminovanou aj čistou) ju prijme v 3-4 násobku svojej hmotnosti a 7 až 9-krát zväčší následne svoj 
objem, čím utesní inžinierske a geologické priestory a zabráni jej ďalšiemu úniku do ŽP. Využijú sa takéto 
metódy odstraňovania kontaminantov z roztokov aj v našich jadrových zariadeniach? 

• V poslednom rešeršnom článku Vášho súboru podávate prehľad o možnej adsorpcii širokej škály 
rádionuklidov polymérmi s tzv. odtlačkom iónu. Ako vidíte perspektívu a vývoj v skúmaní tejto 
problematiky na Vašom pracovisku a aj jej využitie vo väčšom meradle v jadrovom priemysle u nás? 

• Čím novým by ste mohli Vy osobne v budúcnosti  prispieť do tejto oblasti výskumu? 
 
Ďalšie posúdenie vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti mi umožnila databáza WOS, kde má uchádzačka 17 
záznamov a H-index=9. Doterajšie jej pedagogické a iné aktivity som nemal k dispozícii. Predpokladám však 
splnenie všetkých požadovaných kritérií. V poriadku sú aj 2 protokoly o kontrole originality (Thesis, AIS).  
Na základe preštudovania predložených dokumentov odporúčam a podporujem udeliť vedecko-pedagogický 
titul “docent” v odbore habilitačného konania “Jadrová chémia“ pani RNDr. Eve Viglašovej, PhD.  
 
V Bratislave 5. apríla 2022 


