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Recenzovaná disertační práce pana Ing. Michala Madaje, Ing. PAED, IGIP, předkládaná k zakončení 

jeho působení v rámci doktorského studijního programu „Materiálové vědy a inženýrství“ (P3924), na 
Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství / katedře neželezných kovů, rafinace a recyklace, se věnuje 
popisu funkcionality nového software, vyvinutého v programovém prostředí MATLAB®, který je následně 
určen (jak autor uvádí hned v úvodní části) pro aplikaci moderní metody výuky ternárních systémů, resp. pro 
prvotní studie začínajících vědeckých pracovníků v oblasti materiálových věd.  

Funkčnost tohoto software byla ověřována na základních modelových případech ternárních systémů. 
Rovněž zde autor popisuje metodu jejich tvorby a úpravu datových souborů k individuální potřebě studentů, 
jako mezikrok před prvními vědeckými studiemi ternárních systémů. Jedná se tedy o problematiku, vázanou 
na výzkumný program školícího pracoviště, resp. vycházející z odborného profilu jeho školitele.  

Jedná se o práci s výraznou převahou pedagogické stránky osobnosti disertanta. Jak autor sám na 
několika místech uvádí (např. v Závěru, na str. 95), vznikla s ohledem na přibývající objem učiva 
a „nahuštění“, resp. zefektivňování výuky odborných předmětu, potažmo i výuky ternárních systémů. To 
autora vede ke snaze o zefektivnění výkladu pomocí užití zavedených výpočetních technologií a tím i aplikace 
modelování při výuce ternárních systémů. V této souvislosti byl na katedře neželezných kovů, rafinace 
a recyklace ve spolupráci s katedrou matematiky a deskriptivní geometrie Vysoké školy báňské - Technické 
univerzity Ostrava, vyvinut software pro modelování ternárních systémů, založený na dostupném 
programovém prostředí Matlab®, přičemž k metodě modelování bylo využito teorie B-splajnových ploch. 

Úvodní kapitoly se věnují současným trendům výuky ternárních systémů, přičemž jsou popsány 
nedostatky dnešních postupů výuky této problematiky v podobě skic a náčrtů dvojrozměrných zobrazení bez 
možnosti interaktivního zapojení. V dalším pak jsou uvedeny vlastnosti a klasifikace ternárních systémů, dále 
popis jejich projekcí likvidu a solidu, izotermických a izopletických řezů, které zjednodušují a zpřehledňují 
orientaci v ternárních systémech.  

Disertant při práci s ternárními systémy vychází ze stanovení koncentrace všech složek uvnitř 
Gibbsova koncentračního trojúhelníku, proto zde uvádí několik postupů určení složení v kterémkoliv místě 
ternární soustavy. Na průběhu ochlazování nejjednoduššího typu ternární soustavy je pak znázorněn výpočet 
fázového složení likvidu a solidu. Následně pak popisuje jeden ze základních materiálových parametrů, a sice 
rovnovážný rozdělovací koeficient, který popisuje změnu složení kapalné a tuhé fáze v průběhu krystalizace 
slitin. Datové soubory vygenerované pomocí MS Excel pak exportuje do vytvořeného software pro 
modelování ternárních systémů tak, aby z těchto dat byly vymodelovány čtyři základní ternární soustavy se 
čtyřfázovou eutektickou reakcí (typ - I), čtyřfázovou peritektickou reakcí (typ - IIa a IIb) a čtyřfázovou 
peritektickou reakcí (typ - III). Na těchto ternárních systémech lze vytvořit jakýkoliv modelový případ 
ternárního systému z výše uvedené skupiny a na základě pochopení principu modelování těchto obecných 
případů je možno aplikovat metodu pro další modelové typy ternárních systémů.  



Nesporným benefitem softwaru pro modelování ternárních systémů je nenáročnost, dostupnost 
a jednoduchost jeho užití pro modelování doposud neprozkoumaných oblastí ternárních systémů, či 
aktualizace dat těch stávajících. 

Do závěrečné části práce pak bylo zahrnuto i několik případů praktického užití softwaru na reálných 
ternárních soustavách, které jsou konfrontovány s předlohami z databáze ASM International. Tímto bylo 
současně docíleno i prověření funkčnosti na nejjednodušším reálném ternárním systému Ag - Au - Pd, kde 
nebyly nalezeny žádné zásadní rozdíly ve vazbě „model versus originál“.  

Pokud zde, kromě již několikrát silně akcentovaného pedagogického přínosu, přihlédnu rovněž 
k hledisku inženýrsko-aplikačnímu, tzn. s ohledem na možnosti následného využití presentovaných výstupů 
v technické praxi, jedná se zde o poměrně zajímavý nástroj na poli materiálových věd a inženýrství.  

Z téhož důvodu lze označit zvolené téma disertace za poměrně aktuální, což predikuje již zmíněný 
aplikační potenciál získaných výsledků. Pro daný obor lze tedy práci označit za přínosnou s tím, že celkovým 
zaměřením tato problematika vyhovuje danému studijnímu oboru, resp. programu.  

Po stránce obsahové i formální a hodnotím předmětnou práci jako poměrně dobře propracovanou 
a koncepčně vyváženou. Z pohledu čtenáře je přehledná a konsistentní, a to nejen z hlediska celkového 
uspořádání a systematického členění, ale i zvolené struktury a logických návazností. Autor vychází 
z přístrojového, laboratorního i personálního zázemí, kterým disponuje školící pracoviště. Nutno zde zmínit 
také provedenou rešerši současného stavu poznání v dané oblasti, jejímž důkazem je celkem 54 citovaných 
prací z odborné literatury. Publikační a odbornou aktivitu autora dokládá poměrně bohatý soupis jeho článků 
v odborných časopisech a na řadě konferencí a seminářů, které se přímo vztahují k řešené problematice. 

Z porovnání samotného zadání, resp. jednotlivých úloh disertační práce, tak jak je uvedeno ve 
specifikaci „cílů disertační práce“ (str. 1), s obsahem jejích jednotlivých částí (závěrečného shrnutí, od str. 
95), mohu konstatovat, že posluchač beze zbytku naplnil stanovené požadavky, čímž splnil i zadané cíle.  

Autor zde předkládá poměrně velký objem původních výsledků, podpořených vhodně provedeným 
výpočtovým modelováním, včetně diskuse a formulace dílčích závěrů. Proto mohu závěrem svého posudku 
konstatovat, že hodnocená doktorská disertační práce je přínosná svým zaměřením i vkladem nových 
poznatků, zejména z oblasti fyzikálně-metalurgické interpretace provedených experimentů. 
 
Otázky oponenta, resp. náměty do diskuse: 
U obhajoby očekávám reakci na podněty, které jsem sestavil do následujícího výčtu:  
1) Disertant na několika místech používá gramaticky nesprávný tvar termínu „software“. Jedná se o sklonné 

či nesklonné podstatné jméno?  
2) Byl zaznamenán zájem ze strany aplikační sféry či jiných VaV institucí o dosažené výsledky?  
3) Případně, uvažuje se o další práci na tomto SW, resp. o možné spolupráci, vytvořené spojením 

akademických a průmyslových partnerů, formou budoucího projektu, resp. smluvního výzkumu?   
 
Závěrečné shrnutí: 

Recenzovaná disertační práce má požadovanou odbornou úroveň, přináší původní poznatky, vedoucí 
k praktickým aplikacím; vlastním řešením disertant prokázal vlastní technickou i vědeckou erudici, resp. 
způsobilost k samostatné a tvůrčí vědecké práci. Proto mohu závěrem konstatovat, že předložená disertační 
práce splňuje podmínky ustanovené ve smyslu §47 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. o doktorském 
studiu. Recenzovanou práci proto doporučuji k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby doporučuji Ing. 
Michalu Madajovi, Ing. PAED, IGIP udělit vědeckou hodnost Ph.D. 

 

 
V Ústí nad Labem, 29. listopadu 2017                prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE 
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