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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca Mgr. Maroša Halamu, PhD. podáva ucelený prehľad o jeho doterajšej vedeckej práci zameranej na implementáciu inovatívnych
prístupov v oblasti korózie a povrchových úprav. Práca je členená do siedmich kapitol plus prílohy. 
V prvej kapitole nás autor oboznamuje s cieľmi svojej habilitačnej práce, ktoré rozdelil do štyroch vybraných tém, ktoré dokumentujú interdisciplinárny
prístup vo výskume korózie s dosahom na náš praktický život. 
V prvej kapitole nás autor oboznamuje s cieľmi svojej habilitačnej práce, ktoré rozdelil do štyroch vybraných tém, ktoré dokumentujú interdisciplinárny
prístup vo výskume korózie s dosahom na náš praktický život. 
Ďalšie štyri kapitoly sú venované aplikácii umelých neurónových sietí pri predikcii atmosférickej korózie, nedeštruktívnemu koróznemu monitoringu
potrubí, korózii nanočastíc a bezpečnosti nanotechnológií a vízie smerovania výskumu korózie v oblasti zelených technológií. Každá z týchto kapitol v
úvode popisuje súčasný stav problematiky v uvedenej oblasti a následne príspevok autora v tejto oblasti. Kapitoly končia diskusiou, kde sa kriticky
zhodnotia výsledky a osvetlí sa predpokladaný budúci vývoj. 
Aktuálnosť tém, ktorým sa habilitant venuje vo svojej vedeckej práci, najlepšie dokumentuje široká medzinárodná spolupráca. Veľmi si cením prácu
habilitanta na poli pedagogického pôsobenia nielen v rámci fakulty, ale aj na medzinárodnom poli vzdelávania mladej generácie v rámci konferencií,
workshopov a ERASMUS projektov.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca dokumentuje využitie moderných metód prístupu k riešeniu problematiky koróznych procesov ako aj aplikácii umelých neurónových
sietí pri predikcii atmosférickej korózie. Autor jasne vymedzuje možnosti, ale aj obmedzenia použitých metód spolu s výhľadom zmien blízkej
budúcnosti.Zvlášť oceňujem nedeštruktívny spôsob monitoringu oceľových potrubí, ktorý z vyhodnotenia aktuálneho technického stavu odporúča
príslušný zásah technikov.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

V práci sú uvedené podstatné informácie a nové poznatky v štyroch oblastiach kde sa stretávame s koróznymi výzvami: stavebníctve(konštrukcie),
transporte (potrubia), nanotechnológii tuhých častíc a energetických zásobníkoch (batérie). Mnohé zistenia boli opublikované v kvalitných odborných
časopisoch, kde prešli náročnou oponentúrou, a preto nepovažujem za potrebné sa k nim ďalej vyjadrovať. Autor otváral témy (nanočastice) v čase,
keď ešte neboli k dispozícii žiadne odborné články v tejto oblasti.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Medzi hlavné prínosy habilitačnej práce pre ďalší rozvoj vedy a techniky zaraďujem využitie inovatívneho prístupu autora k technikám so silným
interdisciplinárnym charakterom, ktoré vhodne dopĺňajú klasické doteraz používané korózne techniky. Získali sa unikátne výsledky a nielen to,
realizované výskumy a práce boli využité pri vzdelávaní a príprave študentov na všetkých stupňoch univerzitného vzdelávania, vrátane zahraničných
študentov. S týmito skúsenosťami študenti môžu bez obáv hľadať svoje uplatnenie v praxi.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

V práci sa nachádza pár formálnych chýb, avšak tieto nijako nespochybňujú kvalitu habilitačnej práce. Naopak, je potrebné vyzdvihnúť, že autor
predložil v tejto štúdii cenné výsledky, získané v rámci medzinárodného a interdisciplinárneho výskumu.

Drobné formálne chyby:

Str. 11 – názov kapitoly je iný ako názov uvedený v Obsahu
Str. 29 – meracia plocha pre umiestnenia senzora by mala byť v cm2
Str. 29 – ... NaHCO3 .... správne ... NaHCO3 ....
Str. 31 – Porbaix ..... správne .... Pourbaix ..... ....
Str. 32 – laboraórnych ..... správne .... laboratórnych ..... ....
Str. 37 – v prvej rovnici chýba na strane východiskových látok a produktov znamienko +
Str. 37 – sú správne uvedené vodivosti pôd (jednotka)?



Str. 48 – vodivosť destilovanej vody (jednotka)?
Str. 59 – nanopčastíc ..... správne .... nanočastíc ..... ....

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

K habilitačnej práci mám nasledujúce otázky/pripomienky:
- Autor v kapitole 2 uvádza (Tab. 2) výstup váhy parametrov pri analýze vplyvu jednotlivých premenných. Ako si vysvetľuje relatívne malú váhu
vlhkosti? 
- Významný pokles koncentrácie kontaminantu SO2 posúva váhu pôsobenie iných znečisťujúcich látok v ovzduší, viete povedať ktoré sú ďalšie v
poradí významnosti?
- Agresivita pôdy významne vplýva na koróziu úložných zariadení, realizuje SPP identifikáciu takýchto lokalít v blízkosti ich zariadení?
- Máme sa obávať nanočastíc v našom okolí?
- Je možné metódami EIS predikovať stav batériových článkov?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca splnila sledované ciele, jej originalitu dokumentuje aj výpis o zhode z centrálneho registra záverečných prác.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Záverom si dovoľujem konštatovať, že predložená habilitačná práca Mgr. Maroša Halamu, PhD. obsahuje ucelený, logicky vzájomne previazaný súbor
výsledkov výskumu, ktorý možno považovať za pozoruhodný príspevok v oblasti korózneho sa správania kovových materiálov. Prezentované
výsledky uchádzača sú prínosom z hľadiska rozvoja príslušného vedného odboru, ako aj z hľadiska uplatnenia získaných výsledkov v praxi.Z
predloženej habilitačnej práce Mgr. Maroša Halamu, PhD. ako aj z priložených zoznamov pôvodných vedeckých prác a citácií vyplýva, že uchádzač je
vedecky erudovaná osobnosť a je schopný sa zapájať do práce vo vedeckom kolektíve.
Na základe preloženej habilitačnej práce a pripojených dokladov odporúčam prijať habilitačnú prácu Mgr. Maroša Halamu, PhD. ako podklad pre
habilitačné konanie za účelom udelenia vedecko-pedagogického titulu docent.

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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