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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Předložená práce je přehledem uchazečových hlavních výzkumných aktivit a směrů. Jedná se o: 
1)    využití neuronových sítí pro modely korozních rychlostí uhlíkové oceli v atmosférických podmínkách v závislosti na složení atmosféry, 
2)    upravené použití laboratorních elektrochemických technik pro měření “in-situ” na liniových transportních zařízeních, 
3)    spojení elektrochemických metod a kvantově-mechanických výpočtů pro hodnocení životnosti a povrchové aktivity nanočástic, 
4)    využití lokálních analytických a elektrochemických technik pro studium korozního poškození elektrod z Li baterií. 

Všechna témata jsou velmi aktuální.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Formálně je práce zpracována standardním způsobem, jedná se o rozsáhlou práci s detailním představením jednotlivých výsledků. Práce je doplněna o
3 klíčové publikace, certifikát o dosažené mezinárodní ceně a zajímavou analýzu mezinárodních citací publikací uchazeče.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

K práci jsou připojeny 3 hlavní práce ve formě článků v časopisech indexovaných v databázi Web of Science, které jsou spojeny s prvními třemi z
výše jmenovaných hlavních výzkumných zaměření. Všechny v práci komentované výsledky svědčí o propojení základního studia a konečných
aplikačních výstupů. Využití mezioborových přístupů k řešení je ve všech případech přínosné a inovativní.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Habilitant v každém za svých výzkumných témat dokázal posunout úroveň současných znalostí dále a zejména v oblasti monitoringu liniových zařízení
transferovat poznatky z laboratoře do průmyslové praxe.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Níže připojuji otázky, jako náměty do diskuze, které ovšem nijak nesnižují úroveň předložené práce.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Komentáře k habilitační práci: 
Model atmosférické koroze 
1)    Ověření modelu atmosférické koroze na 20% dat ze stejných lokalit, jako zbylých 80% použitých pro training neuronové sítě, nepovažuji za úplně
směrodatný. Správný přístup by byl, pokud by neuronová síť byla ověřena na nezávislé množině dat z lokalit, které se ve svých parametrech
atmosféry liší od trainingových lokalit. Porovnání s regresními standardizovanými modely tak není úplně rovnocenné. 
2)    Vzhledem ke snižujícímu se vlivu globálních polutantů, jako je SO2 a NOx, zůstává hlavním znečisťujícím polutantem chlorid ve formě aerosolu.
Na rozdíl od plynných polutantů, je aerosolový polutant velmi silně lokální a se vzdáleností od zdroje jeho koncentrace výrazně klesá, přičemž přesný
koncentrační profil je velmi empirický. Je schopen, model v podobě neuronové sítě, se lépe vypořádat s nízkou kvalitou vstupních dat, ohledně
lokálního znečištění chloridy? 

Monitoring koroze liniových zařízení 
3)    Referovat o stavu kvality korozních produktů jako o „pasivitě“ mi nepřijde správné. Pasivita je samovolný děj v roztoku, který má za následek
tvorbu kompaktní oxidické amorfní vrstvy o tloušťce do 5 nm. Správné by bylo dle mého názoru mluvit o korozních produktech s lepší a horší
ochrannou bariérovou funkcí. Podobně je samovolný korozní potenciál povrchu ovlivněn poměrem Fe2+/Fe3+ a vrstva korozních produktů s vyšším
potenciálem, založená na korozních produktech Fe3+, nemusí mít lepší ochrannou funkci. 
4)    Hodnocení stavu povrchu na základě polarizačního odporu je v pořádku, jen mi přijdou vysoké hodnoty Tafelových konstant 0,1 V/dekádu.
Takové hodnoty se už blíží hodnotám elektrochemického děje omezeného transportem a ne řízené čistě aktivačně. Konstanty byly stanoveny
experimentálně nebo zvoleny? 



5)    Vyšší korozní rychlost v případě přítomnosti sulfát-redukujících bakterií je velmi zvláštní. Tento typ bakterií má optimum pH pro proliferaci 5-8.
Při hodnotě pH 9 je už jejich viabilita diskutabilní. Byl do zkušebního roztoku přidáván čistý taxon nebo bakteriální konsorcium? Mohlo být vyšší
korozní napadení způsobeno jiným typem bakterií? Byly provedeny mikrobiologické testy po experimentu? 

Nanočástice 
6)    Inhibiční efekt kyseliny askorbové byl jednoznačně prokázán. Kyselina askorbová je však velmi rychle oxidována kyslíkem, což se projevilo na
jejím časově omezeném inhibičním efektu. Má z praktického hlediska taková látka jako inhibitor smysl? 
7)    Extrémně zajímavá je detekce sulfidu na povrchu nanočástic. Kde se v Hankově roztoku vzaly sulfidy? Je to snad důsledek redukce síranu
kyselinou askorbovou? 
8)    Pro stanovení skutečné korozní rychlosti nanočástic je nutná znalost reálného povrchu. Byl tento vzhledem k agregaci částic stanovován? 

Li baterie 
9)    Negativní vliv galvanického mikročlánku hliníku s vycementovanou mědí na životnost elektrody je neoddiskutovatelný. Byla však diskutována
nevodivost kupritu (Cu2O), jako korozního produktu na vycementovaných částicích mědi. Kuprit je p-polovodič s ne příliš širokým zakázaným pásem
2,1-2,6 eV. Tenké filmy tohoto oxidu je možné elektrochemicky redukovat a při nabíjecím procesu by nemusely škodit přímo deaktivací části povrchu
pro nabíjení, až do doby porušení základního materiálu hliníku. 

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Autor v práci bezvýhradně splňuje cíle, které si v práci vytyčil. Práce samotná splňuje nároky běžné v rámci oboru.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Publikační činnost 
Uchazeč je autorem a spoluautorem 7 prací v databázi WoS, z toho jsou 2 prvoautorské a celkově je na práce 20 citačních ohlasů. Z tohoto hlediska
není uchazečova publikační činnost bohatá. Nicméně je potřeba zdůraznit, že těžiště uchazečovi publikační činnosti je zejména v přímé publikaci
výsledků a jejich diskuze v rámci významných mezinárodních konferencí. Uchazeč je autorem 19 přednášek na velkých mezinárodních konferencích.
V roce 2016 byl dokonce oceněn prestižní cenou IAAM Scientist Medal na konferenci Advanced Materials Science and Technology v Miami, USA. 

Projekty a granty 
Uchazeč byl řešitelem a spoluřešitelem 4 zahraničních a 2 tuzemských projektů a grantů. Dále by řešitelem 37 projektů smluvního aplikovaného
výzkumu. Z hlediska oboru se jedná o lehce nadprůměrné hodnoty. 

Zahraniční spolupráce a členství v odborných společnostech
Jak již bylo řečeno výše, zahraniční spolupráce je velmi významnou součástí aktivit uchazeče. I výše zmíněná vyšší úspěšnost při získávání
mezinárodních, než tuzemských grantů je vypovídající. Uchazeč spolupracuje s odborníky s předních světových pracovišť v oboru (KTH Stockholm,
Chimie-ParisTech, TU Wien, Uni Csestochowa či IST Lisabon). Je členem řady tuzemských a mezinárodních asociací a rad. Svoje zahraniční
kontakty zúročil zejména při přípravě dvou ročníků konference Corrosion and Surface Treatment in Industry, kterých se zúčastnilo významné
množství předních odborníků z oboru. Výsledkem mezinárodních aktivit je, že uchazeč je neoddiskutovatelně nejviditelnějším zástupcem Slovenska v
oboru koroze na mezinárodní scéně. 

Pedagogická činnost 
Uchazeč byl školitelem 36 bakalářských a diplomových kvalifikačních prací. Rovněž byl školitelem 17 zahraničních stážistů. Podílí se na výuce 1
předmětu formou přednášek a 3 předmětů formou cvičení. Vzhledem k délce pedagogické praxe jsou tyto ukazatele vysoce nadprůměrné. 

Doporučení 
Předložená habilitační práce je kvalitní a odpovídá nárokům oboru. Přestože často sledovaná publikační aktivita uchazeče na WoS není vysoká, v
ostatních parametrech uchazeč průměrný výkon v oboru výrazně převyšuje. 
Hodnotící komisi doporučuji, v případě kladného průběhu procesu, udělit Dr. Maroši Halamovi titul 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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