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OPONENTSKÝ POSUDOK 
 

 
 
Dizertačnej práce Ing. Pavly Štefkovej pod názvom „Studium tepelných vlastností 
materiálú“ v štúdijnom odbore: Fyzikálna chémia (P1404V001) 
 
Vedúci práce: prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. 
 
Dizertačná práca obsahuje 133 strán formátu A4. 
 
Ooponentský posudok bol napísaný na základe menovania oponentom listom č. 348-16900-
VaV/11 predsedu odborovej rady Fakulty Chemické VUT v Brne zo dňa 29. 8. 2011. 
 
 
 
a) Aktuálnosť zvolenej témy 
 
Téma posudzovanej práce sa týka vývoja a aplikácie progresívnych metód určovania 
termofyzikálnych vlastností materiálov. Navrhovanie komplexných tepelných systémov je 
v súčasnosti možné len s využitím numerických simulačných nástrojov, pre ktoré je potrebné 
mať podrobné a spoľahlivé informácie o termofyzikálnych vlastnostiach použitých 
materiálov. K týmto parametrom patria teplotná vodivosť, merná tepelná kapacita a tepelná 
vodivosť. Potreba poznať termofyzikálne vlastnosti sa týka tiež vývoja nových konštrukčných 
materiálov. Téma, ktorú autorka si zvolila je v súčasnosti aktuálna a je v súlade so 
smerovaním súčasného materiálového výskumu.  

 
 

b) Zvolené metódy spracovania 
 
Autorka práce si za cieľ zvolila zovšeobecnenie tranzientných metód určovania 
termofyzikálnych vlastností materiálov, konkrétne pulznej a skokovej metódy. Prístup, ktorý 
použila vychádzal zo spracovania známych analytických riešení tepelnej odozvy 
v nekonečnom telese pri nestacionárnom pôsobení tepelných zdrojov rôznej geometrie. 
Výsledkom bolo všeobecné teoretické vyjadrenie týchto riešení v reálnych experimentálnych 
podmienkach pomocou korekčných faktorov a jeho overenie pri konkrétnych experimentoch 
pre rôzne typy materiálov. 
 
 
c) Výsledky z hľadiska nových poznatkov 
 

V práci boli porovnané tri základné analytické riešenia tepelnej odozvy pre plošný, 
priamkový a bodový pulzný zdroj tepla v nekonečnom telese. Tieto riešenia boli vyjadrené vo 
všeobecnom tvare, v ktorom je pomocou exponentu vyjadrený typ tepelného zdroja, vrátane 



jeho fraktálneho rozmeru, zohľadňujúceho nedokonalosti reálneho zdroja, vzoriek, ich 
zostavy a okrajových podmienok. Rovnaký postup bol aplikovaný tiež pre skokový zdroj 
tepla. Navrhnutý prístup bol verifikovaný experimentálne pri určení termofyzikálnych 
vlastností materiálov rôzneho typu, tuhých materiálov i kvapalín s rôznou viskozitou.  

Výsledky získané pre materiál polymetylmetakrylát pulznou i skokovou metódou, 
s výnimkou vyhodnotenia pomocou lineárnej regresie, boli v dobrom súlade s referenčnými 
hodnotami. Získané fraktálne rozmery dávajú zaujímavé informácie o kvalite reálnych 
tepelných zdrojov i okrajových podmienok.  

Výsledky získané pre heterogénnejšie materiály, ako fotovoltaické články, boli menej presné. 
Merania vlastností materiálov s fázovou zmenou a kvapalín dávali výsledky odlišné od 
referenčných. Rozdiely medzi získanými a referenčnými hodnotami by mohli byť 
komentované systematickejšie a jednoznačnejšie.  

Skoková metóda bola na základe analógie medzi šírením tepla a vody aplikovaná tiež pri 
analýze vzlínania vody v pórovitých materiáloch. Použité analytické riešenie však 
skúmanému javu nezodpovedá. Toto riešenie  nevyjadruje výpočet prírastku hmotnosti pri 
popísanom vzlínacom experimente, kde ide o jednorozmernú absorpciu v polonekonečnom 
telese s okrajovou podmienkou konštantnej vlhkosti.  

Všeobecne, práca poskytuje množstvo nových informácií, ktoré si by si zaslúžili podrobnejšiu 
interpretáciu. V práci chýbajú čiastkové závery, minimálne na konci jej hlavných častí.  
 
 
d) Prínos pre ďaľší rozvoj vedy a techniky 
 
Prínosom práce je zovšeobecnenie modelu tepelnej odozvy pri pulzných a skokových 
metódach určovania termofyzikálnych vlastností materiálov, vyjadrením typu tepelného 
zdroja a dokonalosti jeho realizácie, ako aj realizácie experimentu pomocou fraktálneho 
rozmeru. Tento výsledok poskytuje všeobecné a interpretovateľné vyjadrenie technickej 
realizácie meraní. 
 
e) Splnenie sledovaného cieľa 
 
Cieľom dizertačnej práce bolo vytvorenie všeobecnej metódy určovania termofyzikálnych 
vlastností materiálov zohľadňujúcej rozdiely medzi ideálnym modelom merania a jeho 
technickou realizáciou. Tento cieľ bol splnený.  
 
Konkrétne poznámky a pripomienky 

Viaceré významy použitých symbolov, napr. R, sú definované až v texte. 

Obrázky znázorňujúce tie isté zostavy vzoriek, tepelných zdrojov a senzorov sa opakujú. 

Strana 36, Obr. 11 – Nie je definovaná veličina K*. 

Strana 38, rovnica (60) – Značenie ∆T(r,t), ∆Tr, ∆Tr(t) nie je jednotné. 

Strana 42, časť 7.1.1.5, riadok 5 – namiesto „rovnici (64)“ má byť zrejme „rovnici (65)“. 

Strana 45, rovnica (82) – ide o opakovanie rovnice (55), podobne aj v prípade rovnice (91). 

Strana 58, časť 9.1.3.2 – Počas popisovaného experimentu sa ešte odporúča prikrytie horného 
povrchu vzorky, s cieľom zamedziť difúzii vodnej pary z tohto povrchu. 

Strana 62, časť Použitý vzorek – popisovaný materiál zrejme nie je PMMA. 



Strana 63, riadok 12 – Je vhodné použiť termín „kalené sklo“ pre materiál z liatej živice alebo 
teflónu? 

Obr. 36 – Možno interpretovať rozptyl fraktálneho rozmeru v čase 140 s? 

Strana 97, riadok 10 – Zmysel uvedenej vety nie je jasný. 

Strana 73, riadok 4 – Vyjadrenie „se ustálili k nějaké konstatní hodnotě“ pôsobí dojmom, že 
táto hodnota nie je zaujímavá. 

Strana 103 – Mechanizmus vzlínania vody v minerálnej vlne odlišný od mechaniznu vzlínania 
v kapilárne pórovitých materiáloch. Ide o povrchový tok vody na povrchu vlákien. 

Tab. XXI – Meraný nárast hmotnosti pri vzlínaní je funkciou druhej odmocniny z času. 
Odchýlky od tohto zákona bývajú spôsobené buď nestabilitou, alebo heterogénnosťou 
materiálu. V danom prípade tento zákon platí v časovom intervale od 260 do 2830 s a 
koeficient absorpcie je rovný hodnote 0,297. 

 
 
Záver 

Predložená práca spĺňa podmienky kladené na dizertačné práce. Téma práce je aktuálna 
a dizertácia splnila stanovené ciele. Zvolené metódy spracovania zodpovedajú preblematike 
práce. Práca prináša nové poznatky v oblasti využitia laboratórnych metód pri určovaní 
tepelných vlastností materiálov. Práca je prínosom pre ďalší rozvoj vedy a techniky. 
Na základe hodnotenia predloženej dizertačnej práce navrhujem po úspešnej obhajobe udeliť 
Ing. Pavle Štefkovej vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ v štúdijnom odbore 
Fyzikálna chémia (1404V001). 
 
 
 
 
V Bratislave 9. 1. 2012     Ing. Peter Matiašovský, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


