
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE 
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA 

Katedra anorganickej chémie  

doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  CH2-219  

842 15 Bratislava 4 

 

 

 

 
 

 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

na doktorandskú dizertačnú prácu Ing. Miroslavy Mončekovej 

„ÚLOHA SÍRANU ŽELEZNATÉHO JAKO REGULÁTORU TUHNUTÍ A REDUKČNÍHO 
ČINIDLA PORTLANDSKÉHO SLÍNKU“. 

 

 

 
 

Dizertačná práca Ing. Miroslavy Mončekovej sa zaoberá vedecky pozoruhodnou 

problematikou s presahom do aplikačnej oblasti, konkrétne; obsah šesťmocného chrómu 

v Portlandskom cemente, jeho hydratačných produktoch, a predovšetkým možnosti 

regulovať tento obsah prímesami s vhodným účinkom. Téma reflektuje aj aktuálne národné 

a európske smernice a normy o maximálnych prípustných hodnotách obsahu šesťmocného 

chrómu v cementoch. Ing. Miroslava Mončeková preukázala pri riešení témy, pod vedením 

školiteľa – prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc., a školiteľa špecialistu – doc. Ing. František 

Šoukal, PhD., cieľavedomosť, vlastnú invenciu, schopnosť orientovať sa v literatúre, ako aj 

schopnosť efektívne použiť spektrum metód a metodológií materiálovej chémie a kriticky 

interpretovať získané výsledky.  

Predložená dizertačná práca má klasickú štruktúru; celkovo na 121 stranách, pričom 

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

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

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

Ciele práce sú jasne definované a uvedené na úvodnej strane predkladanej dizertačnej 

práce. Po stručnom, ale výstižnom Úvode nasleduje Teoretická časť v rozsahu 27 strán, 

pričom táto časť je členená na kapitoly „Portlandský cement“ a „Výskyt chrómu v cemente“ 

(obe témy sú prezentované v niekoľkých podkapitolách). Ďalších 20 strán je venovaných 

Experimentálnej časti – kapitoly a podkapitoly popisujúce a definujúce materiály, postupy 

a metodiky výskumu, ako aj použité inštrumentálne metódy. Výsledky a ich diskusia sú 
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uvedené na 51 stranách, ktoré čitateľovi poskytujú textovo aj graficky prehľadnú „exkurziu“ 

o získaných výsledkoch, ich diskusiu, ako aj grafické zhrnutie (prehľadné obr. 63 a 64). 

Záver dizertačnej práce je predložený na 3 stranách; výstižne zhŕňa výsledky, a to aj 

z hľadiska motivácie a jednotlivých cieľov dizertačnej práce. Zoznam literatúry (použitých 

zdroju) obsahuje 84 prác citovaných v dizertačnej práci. Cennou súčasťou sú aj Zoznamy 

skratiek, symbolov, obrázkov a tabuliek (na posledných 9 stranách dizertačnej práce).  

Posudzovaná dizertačná práca obsahuje niektoré vecné nepresnosti, nejasnosti, 

alebo „nedopovedané súvislosti“, s niekoľkými z nich súvisia otázky resp. poznámky poniže. 

1. Autorka sa nevyhla nejednotnosti / nedôslednosti v citovaní literatúry; napr. [10] vs. [77] 

– časti monografie „Lea’s chemistry of cement and concrete“; v prvom prípade nie sú 

uvedené strany danej kapitoly, v druhom prípade nie je uvedený autor, alebo [45], [47] - 

chýbajú autori citovaných prác.    

2. Str. 34: „Vysvětlení pro opětovné uvolňování šestimocného chromu muže spočívat 

(zvýraznil oponent) v přítomnosti siranových iontu.“ Táto formulácia naznačuje, že 

existuje(jú) aj iné vysvetlenie(a). Ak áno, aké?   

3. Str. 35, chemické rovnice (30) a (31): Rovnicu (30) môžeme považovať za korektné  

vyjadrenie zrážacieho procesu v alkalickom prostredí po redukcii, ale nie je za 

chemickú rovnicu vyjadrujúcu redukciu CrVI. Rovnica (31) kvalitatívne naznačuje redox 

proces v alkalickom prostredí; CrVI -> CrIII a FeII -> FeIII. Prosím uviesť v diskusii do 

súladu tieto chemické rovnice s textom príslušnej časti.   

4. Str. 60 - 65 (kap. 3.2.1. – o účinku FeII z roztoku, 3.2.1.3 - o účinku FeII z pevnej fázy, 

3.2.1.4 – o vylúhovaní počas hydratácie, 3.2.2 – o vývoji pevností): Výsledky 

prezentované a diskutované v týchto kapitolách potvrdzujú komplexnosť problému a 

ukazujú, že autorka ho ako taký chápala a aj zvládla. Môže autorka jednoznačne uviesť 

optimálny prídavok zelenej skalice podľa súboru zistení v týchto kapitolách?  

5. „Úloha síranu železnatého jako regulátoru tuhnutí a redukčního činidla ...“, toľko časť 

názvu práce. Ktorý z týchto účinkov (?regulátor tuhnutí / redukční činidlo?) je podľa 

získaných výsledkov rozsiahlejší / významnejší? Aké má autorka návrhy (pre ďalší 

výskum,  príp. pre prax) v tejto oblasti?  

6. Intenzita diskusie s prácami iných autorov a ich citovanie v časti Výsledky a Diskusia  

by vo viacerých kapitolách mohli byť dôraznejšie, obzvlášť ak v Teoretickej časti 

autorka väčšinu kľúčových prác cituje. Poznámka sa netýka Ramanovskej mikroskopie, 

keďže táto metóda nebola dosiaľ, podľa rešerše autorky, na výskum maltovinárskych 

systémov využívaná a predložená dizertačná práca je z tohto hľadiska priekopnícka.   
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7. Obr. 63 a 64 - Výborný prehľad a schématické zhrnutie dizertačnej práce.  Ak z týchto 

obrázkov, a z pomerne rozsiahleho Záveru, dokáže autorka v diskusii vybrať 

a vyargumentovať (povedzme) 3 - 5 kľúčových zistení a uviesť ako tieto korešpondujú 

so stanovenými cieľmi,  bude to oponent považovať za definitívny bonus, ktorý potvrdí, 

že kol. Miroslava Mončeková nielen zvládla tému dizertačnej práce, ale vie aj kriticky a 

cieľavedomo analyticky pracovať s vedeckými poznatkami.  

 

Záverom konštatujem, že napriek uvedeným pripomienkam, doktorandská 

dizertačná práca Ing. Miroslavy Mončekovej „ÚLOHA SÍRANU ŽELEZNATÉHO JAKO 

REGULÁTORU TUHNUTÍ A REDUKČNÍHO ČINIDLA PORTLANDSKÉHO SLÍNKU“ 

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.   Ing. Miroslava Mončeková preukázala pri riešení témy pod vedením 

školiteľa a školiteľa špecialistu popri vlastnej invencii aj schopnosť orientovať sa 

a cieľavedome zohľadniť získané poznatky, vrátane výsledkov spektra metód a metodológií 

materiálovej chémie. Prácu navrhujem prijať ako podklad pre obhajobu a po úspešnej 

obhajobe navrhujem Ing. Miroslave Mončekovej udeliť vedecko-akademickú hodnosť 

PhD. v súlade s platnou smernicou. 

 

 

 

 

 

Milan Drábik 

 

v Bratislave, 23. 08. 2016 

 

 

 

 


