
Posudek doktorské disertační práce 

 
Dne 15. 11. 2013 jsem obdržel k posouzení disertační práci pana Ing. Daniela Drdlíka na 

téma „Pokročilé heterostrukturní keramické materiály“, která byla vypracována pod 

vedením školitele paní Prof. RNDr. Jaroslava Cihláře, CSc. na Ústavu materiálových věd a 

inženýrství, Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně. 

Z formálního hlediska práce je poměrně rozsáhlá, celkem o 81 stranách, je členěna na 7 

kapitol, tvořících ucelenou monografii. V prvních 2 kapitolách autor popisuje základní 

problematiku elektroforetické depozice keramických materiálů a vícesložkových keramických 

materiálů. V další části popisuje metody přípravy a charakterizace materiálových vlastností 

těchto materiálů jako např. měření mechanických vlastností, studium šíření trhliny lamináty, 

studium vnitřního napětí v laminátech a jiné.  V další kapitole pak uvádí vlastní použité 

metody charakterizace studovaných materiálů, jejich typy a popis jejich přípravy. Za touto 

kapitolou pak následuje v rozsahu 60 stran souhrn získaných výsledků vlastních naměřených 

dat a jejich zpracování  ve formě přehledných tabulek a grafů. Uvedené výsledky jsou 

dostatečně komentovány a konfrontovány s výsledky dostupnými v literatuře (autor zpracoval 

celkem 123 literárních odkazů). Práce je napsána na vysoké odborné úrovni a pečlivě 

z hlediska formy prezentace, což hodnotím pozitivně. Závěry jsou adekvátní současným 

poznatkům v oboru aplikovaných materiálových věd a inženýrství. Malou kritickou 

připomínku si dovolím říct na kvalitu některých obrázků a grafů, kde bych doporučil použití 

větších číslic a textu popisu os pro lepší orientaci čtenáře. Tato práce představuje ucelenou 

systematickou studii vlivu vybraných procesních a kinetických parametrů syntézy a depozice 

keramických materiálů a jejich vliv na výsledné pevnostní charakteristiky těchto systémů. 

Výsledky své badatelské práce autor zveřejnil ve čtyřech impaktovaných publikacích 

v odborném periodiku Jimp (J.  Eur. Ceramic Soc. 33 (12), 2305-2312 (2013), ibid. 33 (10), 

1885-1892 (2013), ibid. 32 (9), 2053-2056 (2013), ibid. 32 (9), 2057-2061 (2012)) a třech 

konferenčních sbornících vydaných knižně. Tato skutečnost svědčí o vysokém inovačním a 

odborném potenciálu výsledků jeho badatelské práce. 

 

Na základě výše uvedeného proto doporučuji předloženou disertační práci pana Ing. 

Daniela Drdlíka přijmout jako podklad k obhajobě před státní komisí pro udělení titulu 

„PhD.“. Práci hodnotím známkou „VÝBORNĚ“. 

 

 

Ve Zlíně, dne 16. 11. 2013     prof. Ing. Lubomír Lapčík, PhD. 

 

 

 

 


