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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
RNDr. Sergej IĽKOVIČ, PhD. predložil v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z.. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor prácu, ktorá vznikla
ako výsledok niekoľkoročnej vedeckej aktivity menovaného.
Predkladaná habilitačná práca je koncipovaná ako súbor doterajších poznatkov z oblasti prípravy a vlastností intermetalických zlúčenín na báze
vzácnych zemín, prezentovaných v dostupných svetových literárnych prameňoch (102), s prepojením na diskutované výsledky vlastných prác v
študovanej oblasti, získaných v doterajšom rozsiahlom systematickom vedeckom badaní uchádzača, ktoré tvoria súbor príloh práce č. 1 až 13. Popis
experimentálnych metód, príprava vzoriek, meranie ich vlastnosti a popis aplikovanej metódy mikrokontaktovej spektroskopie, prepojenie na konkrétne
študované typy intermetalických zlúčenín a oboznámenie čitateľa s potenciálnymi možnosťami využitia týchto progresívnych materiálov v praxi,
predstavuje predloženú habilitačnú prácu ako ucelenú vysokoodbornú publikáciu z danej oblasti. Z pedagogického hľadiska práca rozširuje edukačný
literárny fond v svojej odbornosti. 
Podotýkam, že uvedený súbor 13 prác (príloh) predstavuje vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných impaktovaných časopisoch,
ktoré tvoria výber z celkového počtu 20 karentovaných vedeckých prác a ďalších vedeckých prác, ktoré habilitant doteraz publikoval ako prvý autor a
spoluautor. 
Zložitosť experimentálnych postupov precíznej prípravy materiálov, citlivosť a spoľahlivosť meracích postupov a zvolených metód prezentovaných v
predloženej habilitačnej práci, si vyžaduje vysokú teoretickú a experimentálnu prípravu, čoho dôkazom je aj predložená práca. 
Predkladaná práca, v ktorej je poukázané na skúmanie možnosti prípravy materiálov na báze vzácnych zemín, s výrazným magnetokalorickým javom s
veľkým aplikačným potenciálom so snahou existencie javu a jeho funkčnosti pre teplotách blízkych izbovým teplotám, predstavuje aj výrazný
environmentálny aspekt. Habilitačná práca je vysoko aktuálna a má veľký vedecký prínos. 
Habilitant, ako vedecký pracovník s bohatými skúsenosťami, získanými v oblasti vedenia a riešenia vedeckých projektov na vlastnom pracovisku a so
skúsenosťami získanými v početných spoluprácach s domácimi a zahraničnými pracoviskami, má veľký odborný predpoklad pre odovzdávanie
najnovších poznatkov z oblasti Fyzikálneho inžinierstva vo svojom už doteraz bohatom pedagogickom procese. 

Na habilitanta mám nasledujúce otázky:
1.    V kapitole 1.1 Príprava vzoriek (bod 1) uvádzate, že po rýchlom chladení vzorky tvaru pásky nasledovalo žíhanie. Aké boli podmienky žíhania? V
bode 2 bolo realizované žíhanie v ampule 20 dní pri teplote 800oC. Prečo doba 20 dní? 
2.    Ako je náročnosť na konštruovanie a zabezpečenie citlivosti „zariadenia“ pre mikrokontaktnú spektroskopiu v usporiadaní podľa obr. 4?
3.    Aké je súčasný stav výskumu a vývoja refigerantu pracujúceho pri izbových teplotách? Aká je chladiaca kapacita a v akom teplotnom rozsahu?

Záverečné hodnotenie: 
Po preštudovaní predloženej habilitačnej práce môžem vysloviť svoj názor, že námet odboru habilitanta zodpovedá a je aktuálny z hľadiska súčasného
stavu odboru „Fyzikálne inžinierstvo“. Rozsah v tlači publikovaných poznatkov, prezentovaných v jadre habilitačnej práce, je na úrovní celkového
počtu 81 publikácii, s citačným ohlasom v počte 26 citácií, na základe čoho je možné konštatovať, že habilitant požadované kritéria, schválené
Vedeckou radou FEIU TU v Košiciach, prevyšuje. 
Habilitant, ako pedagogický a vedecký pracovník s bohatými skúsenosťami počas svojho pôsobenia na Fakulte humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity v Prešove, sa venoval prednáškam a cvičeniam odborných predmetov v pomerne širokom rozsahu, má bohaté odborné a
pedagogické skúsenosti pre odovzdávanie najnovších poznatkov z danej oblasti vo svojom pedagogickom procese. Je pracovníkom s výraznou
vedeckou erudíciou. To potvrdzuje aj predložená habilitačná práca, jej doterajšia publikačná činnosť, citačná odozva a ďalšie činnosti a aktivity
habilitanta. 

Záverom možno konštatovať, že doterajšia bohatá vedecko-výskumná a rozsiahla pedagogická aktivita RNDr. Sergeja IĽKOVIČA, PhD., dokazuje, že
menovaný jednoznačne spĺňa podmienky stanovené Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z.. pre získavanie vedecko-pedagogického titulu „docent“.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť akademický titul "docent (doc.) v odbore "

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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