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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca Mgr. Maroša Halamu, PhD. sa zameriava na problematiku korózie a ochrany kovových konštrukcií proti koróznemu napadnutiu s
využitím moderných metód predikcie a diagnostiky. Z hľadiska vedecko-výskumného odboru so zameraním na základný ako aj aplikovaný výskum ide
o vysokoaktulánu tému s jednoznačným celospoločenským a ekonomickým prínosom.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitant spracoval jednotlivé oblasti svojej doterajšej práce do uceleného diela. Kapitoly práce sú naviazané na publikované práce uchádzača v
prevažnej miere v impaktovaných časopisoch. V práci sa autor zameriava na tri hlavné oblasti výskumu v rámci vedeckého odboru Materiály, v
kapitolách č. 2 až 4 popisuje výskum - predikčných modelov atmosférickej korózie, korózneho monitoringu potrubí v plynárenstve a korózneho
správania sa nanočastíc v biologických systémoch. Každá z tém je podložená rozborom súčasných poznatkov a nosné časti jednotlivých kapitol sú
založené na výsledkoch experimentálnych prác, ktoré osobne s podporou výskumných tímov realizoval Mgr. Halama nasledované diskusiou a
interpretáciou výsledkov. Po kapitolách, v ktorých autor popísal svoje doterajšie výsledky vedeckej práce nasleduje kapitola s popisom vízií smerovania
výskumu korózie so zameraním na zelené technológie, krátke zhrnutie prínosu habilitačnej práce v kapitole 6 a závermi vyplývajúcimi z habilitačnej
práce.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Aj keď habilitačná práca nebola zostavovaná spôsobom, aby sama o sebe priniesla nové originálne výsledky, možno považovať za pôvodné výsledky v
publikáciách, ktoré sú prílohou samotnej habilitačnej práce a v jednotlivých kapitolách sú komentované výsledky z týchto publikácií. Hlavnými
výsledkami habilitačnej práce sú návrh, odladenie a optimalizácia prediktívneho modelu atmosférickej korózie s využitím neurónových sietí; návrh,
metodika a experimentálne overenie monitoringu korózie plynových potrubí s overením priamo v teréne a vyhodnotením vplyvu rôznych faktorov
stavu potrubia na korózny monitoring; štúdium korózie nanočastíc v prostredí simulovaných telesných tekutín s využitím moderných techník
hodnotenia elektrochemických vlastností na makro aj mikroúrovni.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Vyššie uvedené vedeckovýskumné výsledky, ktoré Mgr. Halama popísal v habilitačnej práci majú nesporný prínos pre vedný odbor Materiály, ako aj
pre pedagogický proces na úrovni ako vysokoškolského tak aj univerzitného vzdelávania. Chcel by som vyzdvihnúť aktivity habilitanta na
medzinárodnej spolupráci, ktorá veľkou mierou prispela ku kvalitným výsledkom práce, výstupom vo forme publikácií ale aj vo forme aplikácií v
technickej praxi. 
Mgr. Halama sa v piatej kapitole svojej práce venuje popisu ďalšieho rozvoja výskumu korózie, pričom sa zameriava na oblasť zelených technológií.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Habilitačná práca je z formálneho hľadiska spracovaná na požadovanej úrovni. Jazyková a grafická úprava je na veľmi dobrej úrovni. Oceňujem
moderný prístup k písaniu práce s využitím dôležitých notácií.
K práci nemám pripomienky a ani závažné poznámky.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Chcel by som v súvislosti s popisom vízií budúcej práce požiadať habilitanta, aby vysvetlil prepojenie doposiaľ vykonaných aktivít vo výskume
(kapitoly 2- 4) s jeho víziami vo výskume popísanými v kapitole 5.

Vedná oblasť so zameraním na koróziu kovových materiálov je veľmi široká a obsiahla, Popíšte resp. upresnite prosím plán aktivít, v ktorých by ste
chceli ako docent budovať svoju vedeckú školu.

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ciele popísané v prvej kapitole habilitačnej práce boli splnené.



CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitačná práca Mgr. Maroša Halamu, PhD. spĺňa všetky podmienky, ktoré sú určené pre tento typ kvalifikačnej práce. Samotná osobnosť habilitanta
dáva predpoklady, že bude v blízkej budúcnosti vytvorená vedecká škola v tak potrebnej oblasti akou je korózia kovových materiálov a jej rôzne
aplikácie. Silná medzinárodná spolupráca popísaná v práci, ako aj známa z dostupných zdrojov a databáz ukazuje na kvalitný základ pre ďalší rozvoj.
Z uvedených faktov konštatujem, že Mgr. Maroš Halama, PhD. ukázal schopnosť vedecko-pedagogickej práce a v prípade úspešnej obhajoby spĺňa
predpoklady na priznanie vedecko-pedagogického titulu docent vo vednej oblasti Materiály.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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