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OPONENTSKÝ POSUDOK 

na doktorandskú dizertačnú prácu Ing. Jaromíra WASSERBAUERA 

„Mechanical properties of microstructural components of inorganic materials“. 

 

 

 
 

Dizertačná práca Ing. Jaromíra WASSERBAUERA sa zaoberá problematikou 
štruktúrnych a mechanických vlastností vybraných anorganických materiálov. Deklarovaný 
kľúčový cieľ – nájdenie a lokalizácia (mechanicky) najslabšieho miesta a možnosti jeho 
ovplyvnenia, patria medzi extrémne aktuálne vedecké výzvy v  náuke o materiáloch ako aj v 
materiálovej chémii.  

 
Predložená dizertačná práca je napísaná v anglickom jazyku; celkovo na 218 

stranách, pričom týmto sú predradené formulár „Dissertation Thesis Assignment“, abstrakt 
a kľúčové slová (oboje v materinskom jazyku doktoranda a v anglickom jazyku). Súčasťou 
dizertačnej práce je aj Autoreferár, taktiež v anglickom jazyku, celkovo na 48 stranách 
obsahujúci precízne zhrnutie údajov z literatúry, vlastných výsledkov a diskusie, ako aj 
všetky zásadné formálne náležitosti Autoreferátov. Práca predstavuje, podľa názoru 
oponenta, náročný doktorandský elaborát rozsahom, obsahom, kvalitou aj členením. 
Doktorand použil a vyhodnotil široké spektrum experimentálnych metód; kalorimetria, 
ultrazvukové testy, jednoosová pevnosť v tlaku, nanoindentácia, korelatívna mikroskopia, 
rastrovacia elektrónová mikroskopia s energiovo disperzným spektrometrom. Aj to je jedným 
z dôvodov, prečo práca samotná ako aj autoreferát sú logicky rozdelené na tri časti:  

I. Zoznámenie s možnosťami modelovania mikro-mechanických vlastností 
a experimenty umožňujúce posúdenie rozsahu platnosti niektorého modelu.  

II. Zhrnutie súčasných možností indentačných skúšok pre merania mechanických 
vlastností zložiek betónu a zvládnutie metodiky pre účely ďalšieho výskum materiálov 
na domovskom pracovisku doktoranda.  

III. Návrh metódy identifikácie najslabších článkov v štruktúre anorganických spojív a 
overenie navrhnutej metodiky na vybranom type materiálov, ktoré sú predmetom 
výskumu na domovskom pracovisku doktoranda.  
 
Popri tematickej komplexnosti dizertačnej práce treba oceniť aj (a práve) 

horespomenuté členenie dizertačnej práce. Práve toto pomáha k vecnej „čitateľnosti“ práce; 
význam jej jednotlivých častí, experimentálnych metód a ich vzájomné súvislosti. 
A predpokladám, že práve takýto prístup uľahčil doktorandovi o. i. formulovanie a overenie 
návrhu metódy identifikácie najslabších článkov v štruktúre anorganických spojív (v III. časti 
práce). Je teda reálny predpoklad, že uvedená metodológia bude využiteľná aj pre výskum 
ďalších typov materiálov, ktoré sú predmetom výskumu na pracovisku doktoranda.  
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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. Str. 57 a ďalšie:  Ako boli vyberané konkrétne vzorky s definovanými stupňami 

hydratácie 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 a 0,8 pre testy a merania pevností? Napríklad 
aj v súvislosti s  maximálnou pevnosťou vzoriek na báze CEM I 52,5 R (prekvapivo) 
detekovanou pri stupni hydratácie 60 %, pričom táto „anomália“ sa neopakuje po 
„improved testing routine“. Detaily porovnaj na obr. 35 vs. 43 a v diskusii k nim.  
 

2. Str. 120 a ďalšie:  Indikácia a lokalizácia distribúcie prvkov Cl, Na a K v blízkosti 
zlomov na povrchu geopolymérneho betónu (lokalizácia III. typu najslabších bodov 
štruktúry z hľadiska mechanických pevností) je nespochybniteľná, takže aj návrh 
modifikácie prípravy zaradením účinku roztoku NaOH a súvisiacich úprav procesov 
syntézy má svoje racionálne jadro.  

a) Môže však autor uviesť prečo bola pevnosť meraná len do 34. dňa (str. 138 – 
140 v dizertačnej práci, tab. 5 v autoreferáte)?   

b) Taktiež predpokladám, že budú (v ústnom referáte alebo v následnej diskusii) 
detailnejšie predložené korelácie nanoindentácií a mikroskopickej detekcie fáz 
prislúchajúcich fitovaným zložkám v indentačných histogramoch GC a IGC.  
 

3. Ambície a zanietenie pre vedeckú prácu potvrdil doktorand aj tým, že prácu predložil 
v anglickom jazyku. Jazykovú, štylistickú a gramatickú úroveň v detailoch nehodnotím, 
dovoľujem si však všeobecnú poznámku: angličtina nie je gramaticky a štylisticky 
celkom korektná. Tento fakt neznižuje obsahovú úroveň dizertačnej práce a poznámka 
je uvedená jedine s cieľom upozorniť doktoranda na potrebu väčšej dôslednosti v 
používaní gramatických a štylistických pravidiel angličtiny pri spracovaní svojich textov 
do rukopisov v budúcnosti.     

 
 
Záverom konštatujem, že napriek uvedeným pripomienkam, predkladaná 

doktorandská dizertačná práca Ing. Jaromíra WASSERBAUERA v študijnom programe 
„chemie, technologie a vlastnosti materialu (P2820)“, študijnom odbore „chemie, technologie 
a vlastnosti materialu (2820V016)“  

 splnila stanovené ciele, porovnaj v „Dissertation Thesis Assignment“   a  

 spĺňa všetky kritériá a podmienky kladené na dizertačné práce, porovnaj 
podmienky uvedené v § 47 odst. 4 zákona.  

 
 
Prácu navrhujem prijať ako podklad pre obhajobu a po úspešnej obhajobe 

navrhujem Ing. Jaromírovi WASSERBAUEROVI udeliť vedecko-akademickú hodnosť 

PhD. v súlade s platnou smernicou. 

 
 
 
 
 

Milan Drábik 
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