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Oponentský posudek 

na disertační práci Ing. Ondřeje M a r t i n í k a: 

 

 Teoretické a experimentální studium teplot fázových transformací 

ocelí 
 

STUDIJNÍ PROGRAM:  Metalurgie – Chemická metalurgie  

ŠKOLITEL: doc. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.   
 

 

 

 Předkládaná disertační práce se zabývá studiem teplot: likvidu (TL), peritektické 

transformace (TP) a solidu (TS) reálných ocelí metodami termické analýzy (DTA) a pomocí 

vybraných teoretických (fundamentálních a empirických) modelů včetně statistického 

vyhodnocení získaných výsledků a jejich komparace s dostupnou literaturou. Takto bylo 

podrobně studováno celkem 18 vzorků ocelí různé jakosti. Mezi cíle práce patřilo i vytvoření 

nového modelu pro vypočet výše uvedených veličin ve formě kalkulátoru pro praktické použití. 

 Práce je klasicky členěna na úvod, formulaci cílů, teoretickou a experimentální část, diskusi 

dosažených výsledků a závěr. V teoretické části autor na cca 30 stranách podává přehled 

současného stavu studované problematiky včetně diskuse požívaných metod studia s důrazem na 

empirické metody. Kromě marginálních nepřesností typu: atomy nedifundují mřížkou (ta je 

abstraktní), ale strukturou (str. 5, ř. 4 zdola, dtto 7/3zd aj.); přímá TA (termogravimetrie) může 

být i izotermní, kdy se při dosažení určité teploty zahřívání či chlazení přeruší; chybí aspoň 

zmínka o DSC (str. 12 a další), nemám k této části práce žádné vážnější výhrady.  
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   Zásadní je ovšem experimentální část práce a diskuse dosažených výsledků 

(celkem přes 50 stran) plus velmi obsáhlé přílohy (přes 150 stran), z čehož je vidět neobyčejný 

rozsah a značná časová náročnost prováděných experimentů/výpočtů. Konkrétní výhrady zde 

mám u Tab. 5/35, kde pouhé uvedení % obsahu jednotlivých prvků (jak byly stanoveny?) bez 

udání chyby je irelevantní a ve svém důsledku může zejména u nízkých obsahů znamenat, že 

chyba byla větší než uváděná hodnota a tudíž je otázkou, zda takový prvek je vůbec v oceli 

přítomen (?) 

 Pokud jde o neobyčejně obsáhlou diskusi, je vedena fundovaně, se znalostí problematiky 

a vyvozené závěry jsou správné. Souhlasím s autorem, že přímá TA je vhodná jen pro případy 

většího tepelného zabarvení, zatímco DTA se jeví jako přesnější i pro menší tepelné efekty, což 

vysvětluje její použití k získání referenčních hodnot, i když v některých případech může být 

odečítání průsečíku problematické, což by zřejmě vysvětlovalo absentující hodnoty TP v Tab.7 

(str. 44, 45)? 

Kromě výše uvedených připomínek bych měl ještě obecnější dotazy k obhajobě: 

1/ Upřesnění vlastního podílu autora na přípravě vzorků, fyzikálně-chemických měřeních - co  

sám měřil / co pouze interpretoval 

2/  Totéž u výpočtů 

3/  Také by mne zajímalo, zda autor míní v této tématice i nadále pokračovat a jeho nástin/vize do 

budoucna, i když některé myšlenky jsou již uvedeny v závěru práce 

    Mám-li se vyjádřit k publikační činnosti adepta (3 impakty, z toho 1x hlavní autor; 2 

recenzované časopisy (1x hlavní autor); recenzované sborníky 4 (1x hlavní autor); konference  



 
 
 

KATEDRA ANORGANICKÉ CHEMIE 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA, UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

 
Tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, ČR. Tel.: 585634351; e-mail: vera.dostalova@upol.cz 

 

 3 

 

12 (4x hlavní autor), soudím, že je vcelku uspokojivá, i když by samozřejmě mohla být i lepší.

 Pokud jde o formální úroveň práce, konstatuji, že je velmi solidní – text je psán prakticky 

bez překlepů, přehledně, srozumitelně a je zjevné, že autor má o dané problematice dobrý 

přehled. Doporučoval bych pouze doplnit chybějící podpis autora na Prohlášení o autorství 

v mém paré výtisku a vzhledem k velkému rozsahu příloh určitě stálo za úvahu pro úspornost 

místo svázaného stohu papíru vložit do práce CD/DVD disk (můj výtisk obsahuje jen záložku).  

Na závěr chci zdůraznit, že studované téma odpovídá moderním světovým trendům 

v oboru a výsledky práce představují nesporný přínos ve velmi aktuální oblasti výzkumu reálných 

ocelí s přímým aplikačním dopadem do praxe. Po pečlivém prostudování celého textu prohlašuji, 

že autor dle mého soudu jednoznačně prokázal schopnost samostatného tvůrčího vědeckého 

bádání a splnil všechny proponované cíle práce. 

 

Z těchto důvodů soudím, že předložená disertace splňuje všechna potřebná kritéria 

kladená pro disertační práce v daném oboru, a proto ji  

 

=d  o  p  o  r  u  č  u  j  i    k   o b h a j o b ě= 

 

Olomouc, 6.10.2018 

      ………………………………………………. 

       Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. 

      Katedra anorganické chemie PřF UP Olomouc 
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