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OPONENTSKÝ POSUDOK 

na doktorandskú dizertačnú prácu Ing. Jiřího Másilka 

„Syntéza vysokopevnostních kompozitu na bázi anorganického cementu a polyméru“. 

 

 

 
 

Dizertačná práca Ing. Jiřího Másilka sa zaoberá extrémne aktuálnou problematikou 

vysokopevnostných cementov na báze cementu a polyméru. Konkrétne; prípravou MDF 

materiálov a štúdiom možností zlepšenia odolnosti voči vlhkosti v takýchto kompozitoch na 

báze hlinitanového cementu, polyvinylalkoholu a organotitaničitého polymérneho sieťovača. 

Hoci sa výskum a vývoj v tejto oblasti uskutočňujú už niekoľko desaťročí a  poznanie sa 

dostalo na vysokú úroveň, základným nedostatkom MDF materiálov doteraz zostáva znížená 

odolnosť proti vode a vlhkosti s následne súvisiacou redukciou pevností. Hľadanie spôsobov 

zlepšenia odolnosti MDF materiálov voči vode a vlhkosti je teda stále aktuálnou vedeckou 

témou, pochopiteľne aj s presahom do technologicko-aplikačných aspektov. Organotitaničité 

polymérne sieťovače, vr. takýchto komerčne dostupných chemikálií, sú jednou z možných 

prísad so sľubnými účinkami aj v takýchto systémoch (reaktívnosť a sprievodná 

impregnácia), ktoré môžu viesť k zlepšeniu odolnosti MDF kompozitov voči vlhkosti. Práve 

na sledovanie účinku troch rozličných komerčne dostupných organititaničitých činidiel 

s ohľadom na odolnosť voči vode a súvisiaci vývoj mikroštruktúry ako aj fázové zmeny v 

MDF kompozitoch je zameraná dizertačná práca Ing. Jiřího Másilka.  

Predložená dizertačná práca má klasickú štruktúru; celkovo na 103 stranách, pričom 

týmto sú predradené formulár Zadanie dizertačnej práce, abstrakt a kľúčové slová (oboje 

v materinskom jazyku doktoranda a aj v anglickom jazyku). Práca predstavuje, podľa názoru 

oponenta, solídny doktorandský elaborát rozsahom, obsahom, kvalitou aj členením. Po 

stručnom, ale výstižnom Úvode nasleduje Cieľ dizertačnej práce, definovaný hutne 

a logicky. Pokračuje Teoretická časť v rozsahu 26 strán, pričom táto časť je členená na 5 
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kapitol s podkapitolami. Ďalších 16 strán je venovaných Experimentálnej časti, kde sú 

uvedené cenné kapitoly a podkapitoly popisujúce a definujúce syntézy, ako aj testovacie 

a analytické metódy. Výsledky a ich diskusia sú uvedené na 30 stranách, ktoré čitateľovi 

poskytujú textovo aj graficky prehľadnú „exkurziu“ o získaných výsledkoch, ich diskusiu 

a umožňujú zaradiť získané výsledky do kontextu aktuálnych výskumov v danej oblasti. 

Záver dizertačnej práce je podaný na 3 stranách, pričom výstižne zhŕňa výsledky, ich kontext 

s inými prácami v danej oblasti, a formuluje aj možnosti a dôvody ďalšieho vývoja.  Zoznam 

literatúry (použitých zdroju) obsahuje 73 prác citovaných v dizertačnej práci. Cennou 

súčasťou sú aj Zoznam skratiek a Prílohy, oboje uvedené na posledných 8 stranách 

dizertačnej práce. Autoreferát  stručnou formou predkladá obsah dizertačnej práce, ako aj 

životopis doktoranda s prehľadom jeho doterajšej pedagogickej a publikačnej činnosti.  

Ako už bolo naznačené, treba oceniť komplexnosť dizertačnej práce;  

 a to tak v častiach venovaných kritickému výberu a využitiu experimentálnych metód 

a metodík meraní a analýz mechanických vlastností a fázových zmien,  

 ako aj v častiach, kde sú prezentované a diskutované výsledky získané o 

mechanických vlastnostiach a fázových zmenách v študovaných MDF kompozitoch. 

Autor úspešne rozvíja poznatky o potenciáli účinku vybraných organititaničitých činidiel 

pre zvýšenie odolnosti testovaných MDF kompozitov voči vode, a pokúša sa takúto 

„impregnáciu“ vysvetliť porovnajúc experimentálne výsledky a publikované poznatky.   

Posudzovaná dizertačná práca obsahuje niektoré vecné nepresnosti, nejasnosti, 

alebo „nedopovedané súvislosti“, práve s týmito súvisí niekoľko otázok poniže. Očakávam, 

že autor tieto zodpovie, alebo zaujme k nim stanovisko v diskusii:  

1. Aký je rozdiel vo význame symbolov (?) a (-) v Tab. na str. 64 dizertačnej práce ako aj 

v Tab. 4.1. v Autoreferáre?  

2. Reakčná schéma na str. 22 (obr. 3. 10) predkladá návrh, ktorý uvažuje postupné 

znižovanie koordinačného čísla atómov Ti, z Ti(VI) v štruktúre Tyzorov k Ti(IV) vo 

finálnom produkte. Aké zmeny / variácie možno očakávať v schéme, ak by sme 

pripustili, že v priebehu uvedenej interakcie Tyzoru s hydrolyzovaným PVA zostane 

zachované pôvodné koordinačné číslo Ti(VI) aj pre finálny produkt? Môže autor z tohto 

hľadiska dodiskutovať aj svoje niektoré experimentálne výsledky? Aký dôvod uvádzajú 

citovaní autori [29] pre načrtnutú zmenu koordinačného čísla Ti?  

3. Prosím doplniť diskusiu termických efektov v teplotnej oblasti 340 – 365 oC. Obr. 5.22 – 

5.26 naznačujú v tejto teplotnej oblasti rozlíšenie úbytku hmotnosti (podľa TG krivky) do 
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samostatného deja (viď DTG efekt). Bol priebeh termickej analýzy v tomto teplotnom 

intervale korelovaný s EGA? A s akým výsledkom?  

4. Str. 76 – 84 a štúdium mikroštruktúry, vr. tabuliek hmotnostných a atomárnych 

zastúpení prvkov vo vybraných EDS spektrách vzoriek. Z viacerých aspektov patria 

medzi výsledky s kľúčovým potenciálom nielen v dizertačnej práci, ale aj pre ďalší 

rozvoj poznania vysokopevnostných MDF kompozitov, pričom sú vcelku dôsledne 

prezentované výsledky samotné a popísaná je aj ich súvislosť s mechanickými 

parametrami a odolnosťou voči vode. Jednou z otázok, ktoré nie sú úplne 

zodpovedané, však zostáva distribúcia atómov Ti a C, resp. ich možná prednostná 

lokalizácia v určitých pozíciách / fázach v mikroštruktúre. Na čo poukazujú z takéhoto 

aspektu výsledky EDS, predovšetkým o distribúcii atomárnych zastúpení Ti?  

 

 

Záverom konštatujem, že napriek uvedeným pripomienkam, predkladaná 

doktorandská dizertačná práca Ing. Jiřího Másilka v študijnom programe „chemie, 

technologie a vlastnosti materialu (P2820)“, študijnom odbore „chemie, technologie 

a vlastnosti materialu (2820V016)“ splnila stanovený cieľ a spĺňa všetky kritériá a podmienky 

kladené na dizertačné práce, por. podmienky uvedené v § 47 odst. 4 zákona. Prácu 

navrhujem prijať ako podklad pre obhajobu a po úspešnej obhajobe navrhujem Ing. Jiřímu 

Másilkovi udeliť vedecko-akademickú hodnosť PhD. v súlade s platnou smernicou. 

 

 

 

 

 

Milan Drábik 

 

v Bratislave, 29. 03. 2012 

 


