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Před|ožená disertační práce má 108 stran, 38 obrázků a 35 tabulek. Práce rovněž
obsahuje 152 pří|oh v rozsahu j.55 stran. I přes široký rozsah práce je její členění provedeno
log icky a jednot| ivé kapi to|y na sebe vhodně navazují .  Zformá|ního h|ediska práce sp|ňuje
veškeré požadavky kladené na disertační práci.

Disertační práce se zabývá aktuální prob|ematikou týkající se optimaIizace
meta lurg ických procesů. Ta spočívá mimo j iné i  ve zna|ost i  zák|adních parametrů př i  od|évání
a nás|edném tuhnutí oce|í. Vycházítak ze současných potřeb rozvoje vědních itechnických
obIastí. Pro správné nastavení technoIogie odlévání a tuhnutí oceIových výrobků
(po|otovarů) je nutno dostatečně přesně a správně identif ikovat k|íčové parametry. Mezi
tyto patří _ tep|ota |ikvidu, teplota peritektické transformace a tep|ota so|idu. Stanovení
těchto tep|ot na zák|adě provedených experimentů a výpočtů by|o hlavním předmětem
řešené dísertační práce.

Teoretická část je Iiterární rešerší stávajících poznatků týkajících se experimentá|ních
a teoretických metod studia fázových transformací. Popsány jsou možnosti jej ich použití,
včetně je j ich přednostía nedostatků. Pozornost  je  věnována rovněž v l ivu chemického s ložení
na studované teplotní parametry' Zde je nutno vyzdvihnout rozsah a aktuá|nost studovaných
pubI ikací,  včetně řady pub| ikací zahraničních autorů.

Autor si př i řešení disertační práce vytkl náročné cí|e. Díky tomu jsou kapito|y
experimentá|ní části, výs|edky a diskuze značně rozsáh|é, avšak logicky uspořádané. Autor
získaI zceIa oríginální experimentá|ní data ]'8 vzorků oce|í rozIičných jakostí. Tato pak by|a
krit icky konfrontována s daty získanými s využitím empirických mode|ů a příslušných
softwarů.

Lze konstatovat, že dosažené cíle by|y splněny a získané poznatky |ze využít nejen
teoreticky, a|e rovněŽ v řadě praktických ap|ikací.



Vysokou kvaI i tu před ložené disertační práce potvrzuje rovněž kva l i tní pubI ikační

činnost  autora.  3 pub| ikace pat římez i  impaktované č|ánky.

Dosažené výsledky disertační práce:

Rozsáh|é experimenty, které by|y provedeny V řešené disertační části, umožni|y získat

originá|ní data, které pomohou rozšířit databáze termofyziká|ních v|astností oce|í. Tyto

informace je možno využít i v přís|ušných simu|ačních programech a tak zlepšit jej ich

přesnost .  Prakt icky Ize získaná data využít i  pro opt imal izac i  parametrů př i  od|évání

a zpracování oceIových výrobků.

otázky a připomínky k disertační práci:

I .  Na str .  8 autor  u k řemíku uvádí informaci ,  že jeho přítomnost  je  nutná pro z lepšení

s|évateInosti. Co autor rozumí pod pojmem ,,s|évateInost.,?
2.  V kap.5.1.5.  na st r .47 je uvedeno,  že u tep|oty I ikv idu stanovené pomocí metody PTAC

jsou tyto o 34.C nižší než při použití metody DTA. Vychází autor pro své tvrzení z tab.

7? Prosím o komentovánívýs|edků'

3 '  Na str .  48 v kap.  5.1 '5.  autor  uvádí,  že studium příčiny tohoto jevu by mě|o být

předmětem da|šího výzkum. Má autor alespoň nějaké vysvět|ení?

CeIkové zhodnocení disertační práce a závěr:

PředIožená práce přináší nejen rozsáh|é teoretické informace, ale i praktické poznatky

z ob|asti studia tep|ot fázových transformací oce|í. Cílů disertační práce by|o p|ně dosaženo

a závěry jsou vhodně formu|ovány. Ve stejném duchu |ze hodnotit rovněž autoreferát, který

vystih uje hlavní myš|enky disertačn í práce.

Před loŽenou d isertační prací |ng.  ondřej  Mart iník prokázaI schopnost  samostatně

a zodpovědně vědecky pracovat.

í
Na zák ladě.výše uvedeného hodnocenídoporučuj i  p ř i jmout d isertační prác i  k  obhajobě.

Po je jím úspěšném obhájenínavrhuj i  doktorandovi  udě| i t  akadeňický t i tu|:

, , ph i l o soph i ae  doc to r  (Ph .D . )
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