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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Predkladaná

VYJADRENIE OPONENTA K HABILITAČNEJ PRÁCI

Predkladaná habilitačná práca sa zaoberá skúmaním fyzikálnych vlastností intermetalických zlúčenín s obsahom prvkov vzácnych zemín, z ktorých
niektoré majú významný potenciál na použitie v praxi kvôli výraznému magnetokalorickému efektu. V práci sú prezentované možnosti
mikrokontaktovej spektroskopie a iných metód pri skúmaní štruktúry a vlastností týchto materiálov. Práca svojou témou a obsahom ako aj vedecká
publikačná činnosť RNDr. Sergeja Iľkoviča, PhD. zodpovedajú zaradeniu do vedného odboru Fyzikálne inžinierstvo. 

Predkladanú habilitačnú prácu tvorí 13 publikácií v CC vedeckých časopisoch (Príloha 1-13) z rokov 2000-2007 a 2016-2017, ktoré sú doplnené
komentárom. V piatich publikáciách je autor habilitačnej práce prvým autorom. Všetky práce vznikli v spolupráci pracoviska autora (Fakulta
humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove) a jedného alebo viacerých vedeckých pracovísk na Slovensku alebo v zahraničí. 

Komentár k práci (52 strán) je členený na tri časti.

Prvá časť je venovaná metódam prípravy vzoriek vybraných intermetalických zlúčenín s obsahom prvkov vzácnych zemín a metódam merania ich
fyzikálnych vlastností. Hlavná pozornosť je venovaná princípu mikrokontaktovej spektroskopie, ktorej spektrá poskytujú informácie o elektrón-
fonónovej interakcii a kryštálovom poli prvkov vzácnych zemín a ich intermetalických zlúčenín.

Druhá časť, ktorá sa týka skúmania elektrických, magnetických a tepelných vlastností materiálov typu REECu5 (REE – Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb),
obsahuje prehľad údajov získaných z mikrokontaktových spektier a iných metód poskytujúcich informácie o kryštálovom poli týchto materiálov.
Výsledky tohto výskumu boli publikované v Prílohách 1-6. Podrobnejšie sú v tejto časti opísané vlastnosti ťažkofermiónovej zlúčeniny YbCu5 (Príloha
8-9) a systému YbCu(3,5)Al(1,5) (Príloha 7), ktorý nemožno opísať pomocou teórie Fermiho kvapaliny. 

V tretej časti komentára je uvedený opis magnetokalorického javu, spôsob výpočtu chladiacej kapacity magnetokalorických materiálov. Uvedené sú tiež
merania, ktoré sa využívajú na charakterizáciu a porovnávanie magnetokalorických materiálov a prehľad vlastností magnetokalorických materiálov s
obsahom prvkov vzácnych zemín. Táto časť je doplnená výsledkami vlastného výskumu na materiáloch GdNi(0,8)Al(1,2), GdFe(0,83)Al(3,02),
Gd(3)Fe(4)Si a Dy(10)Co(20)Si(70) (Príloha 10-13). 

Práca je napísaná prehľadne a má logickú štruktúru. Originalita prezentovaného vlastného vedeckého výskumu je garantovaná priloženými publikáciami
v CC časopisoch.

K práci (komentáru) mám len niekoľko formálnych pripomienok: 
1. Na pomenovanie scandia, yttria a 15 lantanoidov by som uprednostňovala jednotné slovné spojenie - prvky vzácnych zemín (rare earth elements)
alebo kovy vzácnych zemín (rare earth metals).
2. V práci sa vyskytuje relatívne veľké množstvo akronymov, preto v nej čitateľovi, ktorý priamo v tejto problematike nepracuje, chýba ich zoznam,
ktorý by uľahčil orientáciu v texte. 
3. Práca obsahuje len malé množstvo preklepov a štylistických nepresností, ktoré však nebránia porozumeniu textu (napr. v časti 2.2 je najprv zmienka
o Kondovskej teplote a až neskôr (na ďalšej strane) je stručný opis Kondovho javu). V obrázkoch 4 a 14 nie je úplný opis.
4. V niektorých prípadoch nie sú dodržané zásady písania jednotiek a matematických vzťahov.
5. Názvy tabuliek sú pod tabuľkami, čo je dosť nezvyčajné a v prípade dlhej tabuľky, nepraktické (napr. Tab. 3). 

Námety na diskusiu:
1. Príprava intermetalických zlúčenín s obsahom prvkov vzácnych zemín vyžaduje vstupné prvky vysokej čistoty a v prípade magnetokalorických
materiálov je kvôli dlhému žíhaniu aj energeticky náročná. Aké sú náklady spojené s prípravou týchto materiálov? Aké je typické množstvo materiálu,
ktorý ste mali pri jeho výskume k dispozícii?
2. Ktoré vlastnosti študovaných systémov bránia ich masovému použitiu v praxi? Aké množstvo magnetokalorického materiálu by bolo potrebné napr.
na zabezpečenie klimatizácie bežnej miestnosti?

VYJADRENIE OPONENTA K HABILITAČNÉMU SPISU

Predložený habilitačný spis RNDr. Sergeja Iľkoviča, PhD., ktorý obsahuje prehľad jeho vedecko-výskumnej, výchovno-vzdelávacej a publikačnej



činnosti, dokumentuje, že prekračuje plnenie všetkých kritérií pre habilitačné konanie na FEI TU v Košiciach.

Je autorom alebo spoluautorom jednej monografie, 20 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, 6 príspevkov na zahraničných
vedeckých konferenciách, 24 príspevkov na domácich vedeckých konferenciách a dvoch skrípt. Celkovo jeho publikačná činnosť zahŕňa 81
publikácií, na ktoré má registrovaných celkovo 26 ohlasov, z toho 18 v citačných databázach. Bol zapojený do 12 vedeckých a vedecko-technických
projektov ako riešiteľ alebo zástupca vedúceho projektu. Vo svojej výskumnej činnosti sa okrem štúdia intermetalických zlúčenín s obsahom prvkov
vzácnych zemín venoval aj štúdiu kovových materiálov pomocou mikrokontaktovej spektroskopie, štúdiu elektrických, magnetických a tepelných
vlastností polovodičových ferroelektrík na báze chalkogenidov, Heuslerových a intermetalických zlúčenín a fyzikálnych vlastností uranidov. 

Jeho bohatá pedagogická činnosť zahŕňa vedenie prednášok v 5 a cvičení v 11 predmetoch. Zaviedol 4 nové predmety a je alebo bol zapojený do 6
projektov s didaktickou orientáciou. Vysoko hodnotím jeho prácu v rámci Fyzikálnej olympiády. 

Poznámka. V prehľade jeho vedecko-výskumnej činnosti je preklep v roku obhajoby dizertačnej práce. 

ZÁVER

Na základe predloženej habilitačnej práce a materiálov v habilitačnom spise konštatujem, že RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. spĺňa všetky kritéria na
udelenie titulu docent na TU v Košiciach, zároveň vyhovuje podmienkam Vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z., preto odporúčam, aby po úspešnej obhajobe
habilitačnej práce a habilitačnej prednáške bol RNDr. Sergejovi Iľkovičovi, PhD. udelený titul docent v študijnom odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo.

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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podpis autora posudku


