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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

I. M u c h a — E. P a u l í k o v á : Využitie 
modelovania pri intenzifikácii odberu pod
zemnej vody 

Modelovanie umožňuje štúdium rôznych 
stránok objektov, a to kvantitatívnych, kva
litatívnych, vnútorných i vonkajších, obsaho
vých i štrukturálnych atď. Pri modelovaní je 
dôležitá schematizácia objektov, pretože pria
mo súvisí s rozporom medzi teóriou a praxou. 
Modelovanie teda nie je priamou bezprostred
nou formou poznania. Poznatky získané mo
delovaním sa musia vhodne interpretovať na 
skúmaný objekt. Model pomáha dospieť 
k teoretickým záverom lahšie ako len samot
né pozorovanie a teoretická analýza. Model 
môže zastupovať objekt ako objekt experi
mentu. Postupnosť využívania modelov v pra
xi môže byt nasledujúca: prax — skúsenosť — 
rozpor — teória — model — experiment — 
p r a x — skutočnosť... atd. Základnými cieľ
mi modelovania pri skúmaní objektu sú: 

— poznávanie reality preverovaním kon
cepcie modelu (hypotézy) pomocou praktic
kého experimentu (realita je podchytená tech
nicky merateľnymi parametrami), 

— vedecká interpretácia v minulosti pre
behnutých procesov (fenomenologické objas
nenie procesu alebo vedecky odôvodnená 
epigenéza), 

— identifikácia parametrov prebehnutého 
odmeraného procesu, 

— vedecká prognóza budúceho priebehu 
procesu za určitých rozumne zvolených pod
mienok (vedecky podložená prognóza), 

— projektovanie efektívnych opatrení a 
technických zásahov na vedomé ovplyvňova

nie procesov (riadenie procesu), 
— optimalizovanie priebehu procesu a jeho 

riadenie trvalými opatreniami a technickými 
zásahmi. 

Koncepčne je model mocným nástrojom 
riadenia. Modelovaním možno tvoriť a skú
šať alternatívy, projekty, študovať ťyzikálne 
zákonitosti systému. Výsledky možno uplat
niť i v ekonomike, pri politických rozhodova
niach a v riadení vývoja a optimalizovania 
spoločnosti. Modely však nie sú veci. nie sú 
nástroje ani tovar. Modelovanie vyžaduje vy
soké vedomosti užívateľa. Subjekt, využívajúci 
model, je najdôležitejší. Model bez subjektu 
nemá význam. Výsledky modelovania sú dané 
hlavne schopnosťami užívateľa. Na to nie sú 
žiadne priame pravidlá ani normy. Naopak, 
normovanie v modelovaní spôsobuje stratu 
schopností subjektu. 

Modelovanie je iteratívny proces, krok 
za krokom s rôznymi vstupnými i počiatoč
nými údajmi. Modely sú aproximáciou reali
ty, ale nie sú realitou samou, často sú veľmi 
hrubou aproximáciou. Ich hlavný význam vi
díme v tom, že zvyšujú zrozumiteľnosť pro
cesov, odpovedajú na otázky, čo, ako a kedy 
vplýva na procesy, spôsobujú zlepšenie prie
skumných metód v praxi, vedú k jasným 
ťormuláciám úlohy a cieľa, spôsobujú pracov
nú integráciu rôznych vedných disciplín a in
terdisciplinárnu spoluprácu, sú ľahko porov
nateľné so skutočnosťou, dajú sa stále zdoko
naľovať, a tak prenikať postupne do podstaty 
systému. 

Príklady modelovania čerpacích skúšok 
a prúdenia vody vo vertikálnom reze boli ob
sahom ďalšej časti prednášky. 


