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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Habilitačná práca RNDr. Sergeja Ilkoviča, PhD. je rozdelená do dvoch častí, a to popisnej časti, kde habilitant stručne ale výstižne charakterizuje ním
realizovaný výskum intermetalických zlúčenín na báze vzácnych zemín a prílohovej časti, pozostávajúcej z 13 najvýznamnejších publikácií, ktorých je
spoluautorom. Prvá popisná časť, ktorá vhodne uvádza a dopĺňa pripojené publikácie, je ďalej rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole je popísaná
príprava vyšetrovaných vzoriek ako i princíp experimentálnych metód, ktoré boli použité pri vyšetrovaní ich elektrických, tepelných a magnetických
vlastností, predovšetkým však mikrokontaktnej spektroskopie, ktorá vďaka štúdiu rozptylových procesov vodivostných elektrónov prináša dôležité
informácie o kryštálovom elektrickom poli ale aj o fonónoch a iných kvazičastíc prítomných v systéme.
    Druhá kapitola sa venuje prezentácii základných vlastností dvoch typov intermetalických zlúčením, a to zlúčenín typu RECu5 a intermetalických
zlúčením patriacich do skupiny ťažkofermiónových zlúčenín, kde významnú úlohu pri určovaní ich fyzikálnych vlastností má silné kryštalické pole a
pri ktorých sa vyskytuje tzv. NFL (Non-Fermi Liquid) fáza, s dôrazom na intermetalickú zlúčeninu YbCu5-xAlx, t.j. zlúčeniny s feromagnetickou
nestabilitou, ktorá je charakterizovaná divergenciou efektívnej hmotnosti pri veľmi nízkych teplotách. V tretej kapitole je pozornosť zameraná na
materiály s potenciálom využitia v praxi. Jedná sa hlavne o magnetokalorické zlúčeniny, teda materiály vyznačujúce sa reverzebilnými magnetizačnými
procesmi, medzi ktoré možno zaradiť aj niektoré intermetalické zlúčeniny, ktoré môžu vykazovať výrazný magnetokalorický jav. Perspektívnymi sa
ukazujú zlúčeniny s vysokou chladiacou kapacitou a to v niektorých prípadoch dokonca zasahujúce aj do oblasti izbových teplôt. Takýmto
perspektívnym materiálom sa javí študovaný kompozit GdNi2-xAlx.
    Táto prvá časť je vhodne pomocou odvolávok prepojená s nasledujúcou časťou, s ktorou vytvára práca kompaktný celok. A keďže práce uvedené v
druhej časti sú publikácie z databázy CC, ktoré prešli kvalitným recenzným konaním, nemám k habilitačnej práci žiadne pripomienky.

K uchádzačovi mám však nasledovné otázky:

1. Na základe akých kritérií boli zvolené vo vami skúmaných vzorkách práve dané pomery jednotlivých zložiek, napr. GdFe0,83Al3,02? 
2. Vieme, že pri príprave vzoriek rýchlym chladením môžu vznikať okrem kryštalickej fázy aj rôzne mikroštruktúry obsahujúce polykryštalický alebo
dokonca amorfný stav. Ako to bolo v prípade vami skúmaných vzoriek?
3. Ako vidíte možnosť komerčného využitia magnetokalorického javu pre oblasť izbových teplôt?

    Čo sa týka zhodnotenia úrovne vedeckého profilu a dosiahnutých výsledkov, môžem konštatovať, že uchádzač počas svojho pôsobenia na
Prešovskej univerzite preukázal dostatočnú erudíciu v experimentálnej práci ale i pri interpretácii získaných výsledkov v oblasti štúdia fyzikálnych
vlastností intermetalických zlúčením, ktoré dostatočne publikoval v časopisoch (spoluautor 20 článkov v časopisoch z databázy CC), vo vedeckých
zborníkoch (2) ale i v zborníkoch zo zahraničných a domácich konferencií (13/30). Uvedené práce sú citované v 19 zahraničných publikáciách a
registrované v databázach SCI, resp. WOS. Podstatnou črtou väčšiny publikovaných prác je, že sa v nich poukazuje aj na možné aplikácie. Vedeckú
ale i pedagogickú úroveň RNDr. Sergeja Ilkoviča, PhD. dokazuje aj splnenie a vo väčšine prípadov prekročenie požadovaných kritérií pre habilitačné
konanie na FEI TU Košice.

    Záverom teda konštatujem, že tak na základe habilitačnej práce ako i zhodnotenia dosiahnutých výsledkov RNDr. Sergeja Ilkoviča, PhD.
odporúčam, aby po úspešnej obhajobe mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo.

V Žiline, dňa 14.8.2018

                             prof. RNDr. Peter Bury, CSc.

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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