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1) AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY DIZERTAČNEJ PRÁCE: 
Tému predloženej dizertačnej práce "Štúdium nanokompozitov pre elektrické izolácie"
považujem za vel'mi aktuálnu. Práca sa zaoberá hodnotením epoxidových nanokompozitov s 
plnivom z anorganických oxidov. Tieto systémy majú sl'ubné využitie vzhl'adom na ich 
finálne vlastnosti, avšak chýbajú informácie o ich stabilite a zmenách vlastností vplyvom 
prevádzkových faktorov z hl'adiska dlhodobej prevádzky. Predložená práca sa zaoberá práve 
hodnotením vplyvu zrýchleného teplotného stamutia na prevažne dielektrické parametre 
týchto systém o v. 

2) METÓDY SPRACOVANIA DIZERTAČNEJ PRÁCE: 
K riešeniu danej problematiky doktorand pristúpil správne. Dokladne preštudoval a opísal 
súčasný stav problematiky. V teoretickej častí opisuje potrebné fyzikálne modely polarizácií 
a správanie sa dielektrík v širokom rozmedzí frekvencií elektrického pol'a a teplot, 
predstavuje kompozitné materiály na báze epoxidu, ako aj vplyv degradačných procesov na 
ich štrukltúru a vlastnosti. 
Ťažiskom je však experimentálna časť, zahtňajúca prípravu a optimalizáciu procesu výroby 
experimentálnych vzoriek, ako aj podrnnienok zrýchleného tepelného stamutia. Táto časť 
obsahuje rozsiahle a systematické výsledky aplikovaných meracích metód, hlavne výsledky 
dielektrickej spektroskopie a teplotné závislosti dielektrických vlastností. 

3) DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY DIZERTAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY: 
Výsledkom dizertačnej práce je komplexný obraz o dielektrických parametroch epoxidových 
matríc a kompozitov s plnivami Si02 a Ti02 pre rozne percentuálne obsahy plniva 
v teplotnom intervale od -153 °C do +167 °C, vo frekvenčnom rozsahu 10-1 

- 106 Hz, pre 
rozne teploty stamutia 200 °C - 300 °C, a doby stamutia do 5000 hodín. 

4) PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY: 
Prínosom práce sú načrtnuté porovnania správania sa skúmaných systémov a odporúčania pre 
technickú prax. Predložená práca poskytuje ucelený základ pre ďalší výskum v danej oblasti, 
čomu nasvedčujú aj kladné ohlasy odbomíkov z celého sveta na významných 
medzinárodných vedeckých fórach, kde bolí čiastkové výsledky práce prezentované. 

5) PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K DIZERTAČNEJ PRÁCI: 
Formálna úprava dizertačnej práce je na dobrej úrovni. Jednotlivé kapitoly na seba logicky 
navazujú. 
Práca obsahuje menšie rnnožstvo gramatických nepresností, formálnych nepresností ( obr. 
2.17.- popis obrázkaje v čestine, obr. 4.4- obrázok nie je preložený z angličtiny, na strane 9 
uvádza, že na obrázku 2.9. je Cole-Coleho chrakteristika, ale tána obrázku nie je), str. 86-
"piecka pri takýchto teplotách trpela ... ", ako aj odborných nepresností, str. 9 "stratové číslo 
tg 8 ... " 




