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POSUDOK  HABILITAČNEJ  PRÁCE 

 

 

 

 Ing. Alica Mašlejová, CSc. predložila k začatiu habilitačného konania habilitačnú prácu 

vypracovanú na tému „Štúdium železorudných materiálov pre vysokopecnú výrobu“.  

Následne som bol dekankou Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach 

menovaný oponentom habilitačnej práce. K uvedenej práci prikladám nasledovné stanovisko. 

 Habilitačná práca Ing. Alice Mašlejovej, CSc. je koncipovaná ako súborné dielo 

v rozsahu 104 strán. Práca je ilustrovaná 70 obrázkami a 12 tabuľkami. Zoznam použitej 

literatúry obsahuje 89 prác. 

 Práca zhŕňa  výsledky z mnohoročného skúmania procesov súvisiacich s výrobou 

železorudného aglomerátu a surového železa. Autorka s veľkou erudíciou popisuje a svojimi 

experimentami ilustruje veľmi  širokú problematiku. Z ladenia jednotlivých kapitol možno 

konštatovať, že sa s prehľadom orientuje vo viacerých oblastiach charakterizovaných tak 

odlišnými kľúčovými slovami ako sú napr. aglomerát, koks, vysoká pec, biomasa, salamander 

a podobne. Zaoberá sa napr.  

- renesanciou využitia aglomerácie v súčasnosti a vplyvu prídavkov na vlastnosti 

aglomerátu,  

- štúdiom segregácie materiálov s rôznou zrnitosťou počas homogenizácie a 

- skúškami redukovateľnosti vysokopecne vsádzky. 

Tieto dôležité technické procesy sú v ďalšej časti práce doplnené viac experimentálne ladenými 

pasážami ako je 

- aplikácia RTG fázovej analýzy pre hodnotenie zloženia železorudných aglomerátov. Tu 

vysoko oceňujem meranie amorfného podielu a aplikáciu Rietveldovej metódy,  

- hodnotenie štruktúry bioaglomerátu obsahujúceho rôzne druhy biomasy.  
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Autorka  má výborný prehľad o histórii výroby surového železa na jednej strane 

a vyčerpávajúce vedomosti o súčasných európskych projektoch v skúmanej problematike na 

strane druhej. Zvlášť oceňujem fundovanú pasáž o jej schopnosti postihnúť a do hĺbky 

analyzovať súčasné trendy v rámci EÚ.  

 Na základe vyššie uvedeného a ďalších pozitív v práci konštatujem, že habilitantka 

predstavuje komplexnú osobnosť s vysokou erudíciou v popisovanej problematike. Z hľadiska 

pedagogického rád konštatujem, že výsledky uvedené v habilitačnej práci by bolo možné 

v budúcnosti využiť pri inovácii pedagogického procesu na novokoncipovanej Fakulte 

materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.  

 V práci je len veľmi málo formálnych chýb. Najväčšou je tá na str. 64, kde sa celý 

odstavec „Príznaky tvorby nárastov ... môže troska stuhnúť“ opakuje aj na str. 65. 

 Záverom uvádzam, že predloženú habilitačnú prácu Ing. Alice Mašlejovej, CSc.  

hodnotím ako významný príspevok k aktuálnej problematike prípravy železorudných materiálov 

pre vysokopecnú výrobu. 

 Prácu odporúčam k obhajobe v rámci habilitačného konania podľa príslušných 

predpisov a po jej úspešnom vykonaní doporučujem, aby jej autorke bol udelený vedecko-

pedagogický titul   

Docent. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


