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N á v r h   

habilitačnej komisie na udelenie titulu docent  
 RNDr. Ing. Jozefovi Onuferovi, PhD. 

 v študijnom odbore 5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

           _______________________________________ 

 

 
 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE č. 6/2019 zo dňa 21.03.2019 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná: 

 
a) habilitačná komisia v zložení: 

Predseda: 

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.    UFV PF UPJŠ Košice 

Členovia:   

prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.    KTE FEI TUKE 

prof. Ing. Július Cirák, CSc.     UJFI FEI STUBA 

 

b) Oponenti habilitačnej práce: 

prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.    UFV PF UPJŠ Košice 

doc. RNDr. Ladislav Novák, CSc.    KF FEI TUKE 

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.    UEF SAV Košice   

 
Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 28.03.2019. Materiály boli taktiež 

prístupné na:  http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-

konania/fei-habilitacne-konania/rndr-ing-joezef-onufer-phd. 

Posudky obdŕžané od všetkých troch oponentov boli kladné a odporúčali vymenovanie RNDr. 

Ing. Jozefa Onufera, PhD. za  docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce menovanej  bolo zverejnené  dňa 28.05.2019 v denníku Pravda a na vyššie 

uvedenej internetovej stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila dňa 13.06.2019 o 9:30 hod. 

v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok za účasti  habilitačnej 

komisie, troch oponentov a členov Vedeckej rady FEI TUKE. 

 

Habilitačná komisia na základe §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení 

neskorších predpisov, podľa kritérií na získanie titulu docent vyhodnotila plnenie podmienok a na 

základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej 

habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkovo zhodnotila  pedagogickú a  

vedeckú  činnosť uchádzača a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČKE 

  
 RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD. sa narodil  v roku 1973 v Snine. Vysokoškolské vzdelanie II. 
stupňa (Ing.)absolvoval v r. 1991-1996 na  Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita 
v Košiciach, študijný odbor: Silnoprúdová elektrotechnika. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Mgr.) 
absolvoval v r. 1995-2000 na Prírodovedeckej fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, študijný 
odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika – fyzika. Akademický titul RNDr. 
získal v r. 2006 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, odbor Fyzika. 
Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) absolvoval v r. 2010-2013, obhajobou v 06/2013 na Fakulte 
elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, vedný odbor elektrotechnológie a 
materiály. Priebeh zamestnaní: od 2000  doposiaľ - odborný asistent na Katedre fyziky FEI TUKE. 
  

 

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 

RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD. viedol: 
1. Cvičenia z predmetov: 

Fyzika (od 2000) 
Fyzika I (od 2000) 
Fyzika II (od 2001) 
Experimentálne metódy skúmania materiálov (od ZS 2013/2014) 
Magnetizmus a magnetické materiály (od 2015) 
Základy fyziky magnetických materiálov (od 2015) 
Úvod do fyziky (podľa potreby) 
Prípravný kurz z fyziky (podľa potreby) 
Úvod do programovania a sietí (podľa potreby) 

2. Prednášky z predmetov: 
Fyzika I (od ZS 2015) 
Fyzika II (od LS 2016) 

3. Záverečné práce: 
 Vedúci diplomovej práce: 

1. Bc. Matej Rezničák (KF) 2016 Dynamika doménovej steny v bistabilnom feromagnetickom 
mikrodrôte 

 Vedúci bakalárskej práce: 
1. Simeon Samuhel (KF) 2018 Magnetické mikrodrôty a ich aplikácie. 
 

 Je spoluautorom 2 vysokoškolských učebníc. Podieľal sa na vybudovaní študentského 
laboratória vybaveného systémom Ip-Coach a na príprave laboratórnych úloh. 

V rokoch 2012-2013 sa podieľal na riešení projektu s názvom „Balík inovatívnych prvkov pre 
reformu vzdelávania na TUKE“ (Operačný program: OP Vzdelávanie, kód ITMS 26110230018) zameraný 
na prípravu pedagogickej dokumentácie pre podporné kurzy základov vysokoškolskej fyziky. 

V rokoch 2013-2015 bol spoluriešiteľom projektu KEGA 078TUKE-4/2013 „Transformácia 
výstupov vedeckých projektov do vzdelávacieho procesu orientovaného na fyzikálne inžinierstvo 
materiálov“. 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia, ako aj na základe dosiahnutých výsledkov  
je možné konštatovať, že RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie 
docenta. 
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III.  ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO OBLASTI   

 

 RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD. Pracuje na Katedre fyziky FEI TU v Košiciach od roku 2000. 
V roku 1996 ukončil štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE v odbore Silnoprúdová 
elektrotechnika, kde obhájil diplomovú prácu na tému: Grafické rozhranie pre simulačný a riadiaci 
systém GAUS. Pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov kombinácia matematika – fyzika, v diplomovej práci sa zaoberal 
tvorbou interaktívnych vzdelávacích materiálov pre výučbu stredoškolskej Fyziky. V roku 2002 nastúpil 
na externú formu doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, v rámci ktorého 
sa venoval štúdiu štruktúry a relaxačných procesov v polymérnych zmesiach pripravených na báze 
izotaktického polypropylénu metódami jadrovej magnetickej rezonancie. V roku 2009 zmenil 
zameranie výskumu a doktorandské štúdium absolvoval v rokoch 2010 – 2013 na Fakulte 
elektrotechniky a informatiky TUKE v odbore eektrotechnológie a materiály, kde obhájil dizertačnú 
prácu na tému: Premagnetizačné procesy v amorfných feromagnetických mikrodrôtoch. 
 Na Katedre fyziky začal pracovať v roku 2000. V roku 2001 sa zapojil do vedeckej práce                    
v oddelení jadrovej magnetickej rezonancie, kde sa podieľal na štúdiu štruktúry a relaxačných procesov 
v polymérnych zmesiach jadrovou magnetickou rezonanciou. Od roku 2009 pracuje v oddelení fyziky 
magnetických materiálov, kde sa podieľa na výskume magnetických vlastností amorfných 
feromagnetických zliatin v tvare tenkých pások, drôtov a sklom pokrytých mikrodrôtov. 
Oblasti výskumu: 

 Relaxačné procesy v polymérnych zmesiach na báze izotaktického polypropylénu (i-PP) 
metódou širokočiarovej NMR, rotácie pod magickým uhlom (MAS) a krížovej polarizácie (CP) 
na jadrách s polovičným spinom – 1H a 13C. 

Hlavné výsledky: 
v zmesi i-PP a kaučuku EPDM bol pozorovaný dvojitý skelný prechod. 

 Premagnetizačné procesy v cylindrických amorfných feromagnetických vzorkách s cirkulárnym 
alebo helikálnym smerom ľahkého magnetovania pohybom jednej cirkulárnej doménovej 
steny 

Hlavné výsledky: 
Porovnanie experimentálnych výsledkov s výsledkami teoretických modelov umožnilo popísať 
špecifické vlastnosti premagnetizačného procesu v týchto drôtoch: 
rýchlosť pohybu doménovej steny a vplyv deformácie pohybujúcej sa steny na jej rýchlosť, 
vplyv Hallovho javu na pohyb steny a na napätie indukované vo vzorke pri tomto pohybe. 

 Premagnetizačné procesy v tzv. bistabilných sklom potiahnutých mikrodrôtoch na báze železa, 
ktoré prebiehajú pohybom jednej doménovej steny 

 
V súčasnosti sa podieľa na výskume, ktorý je zameraný na skúmanie: 

 procesu uvoľňovania doménovej steny z konca drôtu, nukleačných polí, možnosti vytvorenia 
stabilnej doménovej steny vnútri tzv. bistabilného drôtu, 

 závislosti procesu premagnetovania od aplikácie vonkajších polí (axiálneho aj cirkulárneho 
vytvoreného elektrickým prúdom) a vplyv mechanických napätí na tento proces, 

 jednosmerového javu, ktorý je pozorovaný v drôtoch určitého zloženia (premagnetizačný 
proces v nich prebieha rôzne rýchlo v závislosti od smeru, do ktorého je mikrodrôt 
magnetovaný), 

 vplyv mechanických napätí, cirkulárneho poľa vytvoreného prúdom a žíhania na jednosmerový 
jav, 

 tvaru doménovej steny, spojitosť s jednosmerovým efektom, 

 možnosti využitia metódy malouhlovej rotácie magnetizácie (SAMR metóda) na skúmanie 
vlastností amorfných mikrodrôtov, 
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 vplyv mechanických napätí, cirkulárneho poľa vytvoreného prúdom a žíhania na distribúciu 
kritických polí vo vzorkách. 

  
 Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli v spoluautorstve publikované v 15 článkoch vo 
vedeckých časopisoch (všetky registrované v databáze WoS z toho 12 registrovaných v databáze CC) , 
boli citované 18-krát (11-krát Web of Science). Prezentované boli na 20 vedeckých konferenciách a boli 
publikované v zborníkoch z týchto konferencií. 
Vystúpil s pozvanou prednášku pre SMAGS (Slovenská magnetická spoločnosť): Jednosmerový efekt v 
dynamike premagnetizačných procesov v bistabilných sklom potiahnutých drôtoch, Košice, apríl 2016 
Bol spoluriešiteľom projektov: 
Projekt VEGA 1/7402/20 
Štúdium korelácie medzi nadmolekulovou štruktúrou a molekulovými pohybmi skúmanými metódami 
jadrovej magnetickej rezonancie a mechanickými vlastnosťami polymérnych zmesí pripravených na 
báze izotaktického polypropylénu 
Projekt výskumu a vývoja Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu 
magnetickú rezonanciu, č. 2003SP200280203, tematického štátneho programu výskumu a vývoja 
Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja. 
Projekt APVV-0027-11 
Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch 
Projekt VEGA 1/0778/12 
Modifikácia štruktúry a vybraných magnetických vlastností amorfných feromagnetických materiálov 
Projekt VEGA 1/0413/15 
Dynamika magnetizačných procesov v amorfných feromagnetických materiáloch 
V súčasnosti je spoluriešiteľom projektov: 
Projekt VEGA 1/0388/18 
Magnetizačné procesy vo feromagnetických mikrodrôtoch 
Projekt APVV-16-0079 
Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory 
 
 Na základe doterajšieho pôsobenia, ako aj na základe dosiahnutých výsledkov vo vedecko-
výskumnej činnosti je možné konštatovať, že RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD. má dobré predpoklady pre 
výkon funkcie docenta. 
  
 
IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 
 

 K predloženej habilitačnej práci RNDr. Ing. Jozefa Onufera, PhD.: Dynamika magnetizačných 
procesov v bistabilných mikrodrôtoch a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce 
stanoviská: 

prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.: Dynamika magnetizačných procesov tvorí dôležitú súčasť 
veľkej časti moderných spintronických zariadení ale tiež miniatúrnych senzorov rôznych fyzikálnych 
veličín. Téma je preto vysoko aktuálna a výsledky môžu nájsť uplatnenie nielen v teórii, ale aj v 
praktických aplikáciách. Práca je po štylistickej aj grafickej forme spracovaná na vysokej úrovni s 
minimálnym počtom chýb a preklepov. RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD. prekračuje plnenie požadovaných 
kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent vo všetkých ukazovateľoch. Konštatujem, že 
autor predloženej habilitačnej práce (spolu s habilitačným spisom) spĺňa všetky kritéria na udelenie 
titulu docent v odbore 5.2.48 fyzikálne inžinierstvo na TUKE. Zároveň vyhovuje podmienkam Vyhlášky 
MŠ SR č.6/2005 Z.z. 
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doc. RNDr. Ladislav Novák, CSc.: Autor sa  zaoberá experimentálnym štúdiom 
premagnetizačných procesov prebiehajúcich v bistabilných feromagnetických mikrodrôtoch. 
Predkladateľ má tiež podiel na konštrukcii zariadení umožňujúcich uvedený výskum. Štúdium 
magnetických vlastností mikrodrôtov je zaujímavé jednak pre to, že ako veľmi lacný materiál sa využíva 
pre konštrukciu rôznych čidiel, ale aj preto, lebo mikrodrôty sa môžu využiť, ako prostredie pre 
sledovanie vlastností jednej doménovej steny. Za ďalšiu dôležitú časť považujem „Prílohy“,  kde čitateľ 
nájde deväť CC publikácií, ktorých spoluautorom je Dr. Onufer. Obsahujú výsledky, o ktoré sa autor 
opiera vo svojej práci. Záverom konštatujem, že autor predloženej habilitačnej práce spĺňa všetky 
kritéria na udelenie titulu docent na TUKE. Zároveň vyhovuje podmienkam Vyhlášky MŠ SR. 

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.:  Autor sa v práci zameral na systematické vyšetrovanie dynamiky 
doménových stien vo vybraných bistabilných systémoch mikrodrôtov na báze železa s kladnou 
magnetostrikciou. Práca pozostáva z úvodnej prehľadovej časti, ktorá popisuje najdôležitejšie získané 
výsledky a z priloženého súboru 9 pôvodných vedeckých prác. Pri hodnotení výsledkov habilitačnej 
práce je možné konštatovať, že autor v nej zhromaždil množstvo experimentálneho materiálu, z 
ktorého vyťažil rad nových poznatkov o faktoroch, ktoré ovplyvňujú pohyb doménových stien v 
amorfných mikrodrôtoch ako sú napr. vonkajšie magnetické pole, mechanické napätie, teplota, 
geometria vzoriek a ich tepelné spracovanie. Zaujímavé výsledky získal pri štúdiu premagnetizačných 
procesov v dôsledku pohybu jednej doménovej steny, pričom vysoká miera originality bola spojená s 
pozorovaním jednosmerového efektu, ktorý sa prejavuje rôznymi rýchlosťami v pohybe doménovej 
steny v závislosti od smeru magnetizácie. Autor preukázal okrem experimentálne erudovanosti aj veľmi 
dobrú teoretickú zdatnosť pri interpretácii nameraných dát. Vedecké publikácie, ktoré boli zahrnuté 
do jadra habilitačnej práce prešli rigoróznym recenzným konaním v odborných vedeckých časopisoch, 
z toho dominantnú časť tvorili zahraničné karentované články. To potvrdzuje vysokú odbornú úroveň 
uvedených publikačných výstupov. Získané výsledky pritiahli záujem odbornej komunity pracujúcej v 
oblasti magneticky mäkkých materiálov, čo je dokumentované príslušným citačným ohlasom na 
uvedené články autora.  

  Na základe habilitačnej práce, celkového profilu, existujúcich publikácií, citácií, vedecko-
výskumnej činnosti, pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že RNDr. Ing. 
Jozef Onufer, PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami prenášať 
najnovšie teoretické poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. 
Všetci oponenti odporúčali predloženú prácu prijať k obhajobe a po jej obhájení navrhujú udeliť RNDr. 
Ing. Jozefovi Onuferovi, PhD. titul docent v odbore fyzikálne inžinierstvo. 

 
 

V.  HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 
 
 RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške: Dynamika magnetizačných 
procesov v bistabilných mikrodrôtoch venoval magnetizačným procesom v bistabilných sklom 
potiahnutých amorfných feromagnetických mikrodrôtoch s kladnou magnetostrikciou, vyrobených 
metódou ťahania a rýchleho ochladenia taveniny na báze železa. Predstavil špecifické magnetické 
vlastnosti týchto mikrodrôtov. 
V prvej časti popísal experimentálne skúmanie dynamiky magnetizačných procesov posúvaním 
existujúcej doménovej steny odtrhnutej z uzatváracej doménovej štruktúry na konci mikrodrôtu ako aj 
nukleáciou opačnej domény v objeme vzorky a uviedol teoretický model pre popis magnetizačného 
procesu  vychádzajúci z voľnej energie doménovej steny usadenej v potenciálovej jame. 
V druhej časti prednášky sa venoval jednosmerovému javu pri meraní rýchlosti jednej doménovej 
steny, kedy magnetizačný proces prebieha výrazne rýchlejšie resp. pomalšie vzhľadom na výsledný 
magnetický stav vzorky a predstavil vplyv žíhania, teploty vzorky, ťahového mechanického napätia a 
cirkulárneho magnetického poľa na jednosmerový jav a dynamiku doménovej steny. 



 

 6 

Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. 
V časti obhajoby habilitačnej práce reagoval na posudky oponentov a odpovedal na položené 

otázky.  
 
 

VI. ZÁVER 
 
V zmysle § 76 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. 
V zmysle § 76 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant vypracoval  habilitačnú prácu: Dynamika 
magnetizačných procesov v bistabilných mikrodrôtoch a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

Habilitačná komisia v zmysle § 76 ods.6 vyššie citovaného zákona ďalej konštatuje, že RNDr. Ing. 
Jozef Onufer, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre fyziky FEI TUKE v študijnom odbore fyzikálne 
inžinerstvo  

b) svojimi vedeckými  prácami vytvorila v danom študijnom odbore ucelené vedecké dielo. 
Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli v spoluautorstve publikované v 15 
článkoch vo vedeckých časopisoch (všetky registrované v databáze WoS z toho 12 
registrovaných v databáze CC) , boli citované 18-krát (11-krát Web of Science). 
Prezentované boli na 20 vedeckých konferenciách a boli publikované v zborníkoch z 
týchto konferencií. Vystúpil s pozvanou prednášku pre SMAGS (Slovenská magnetická 
spoločnosť): Jednosmerový efekt v dynamike premagnetizačných procesov v bistabilných 
sklom potiahnutých drôtoch, Košice, apríl 2016 

c) je v danom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou, spolupracuje s univerzitným 
prostredím na Slovensku i v zahraničí.  

 
Habilitačná komisia v zmysle § 1 ods. 15 vyššie citovanej vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 

 
o d p o r ú č a 

 
udeliť RNDr. Ing. Jozefovi Onuferovi, PhD.  titul docent v študijnom odbore 

 
5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 
 
V Košiciach  13.06.2019 
 
 habilitačná komisia: 
predseda komisie: 
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.  v.r.     ............................................. 

členovia:   
prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. v.r.     ............................................. 
 
 
 
prof. Ing. Július Cirák, CSc. v.r.      ............................................. 


