
Aktuálne témy - postdoktorandské pozície PF UPJŠ 

1. Stabilizácia kvantového previazania Heisenbergových spinových klastrov až po izbovú 

teplotu 

2. Fotometria tranzitov exoplanét ako nástroj pri štúdiu planetárnej dynamiky 

3. Aplikácia metód strojového určenia na inverzný problem určenia parametrov 

zákrytových dvojhviezd 

4. Postdoktorandský pobyt v oblasti elektrokatalýzy 

5. Určenie diferenciálneho účinného prierezu dezintegrácie deuterónu v deuterónovo 

protónových zrážkach pri stredných energiách 

 

 

 

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ 

1. Názov témy: Stabilizácia kvantového previazania Heisenbergových spinových klastrov 

až po izbovú teplotu 

Anotácia:  

Molekulárne magnetické materiály, ktoré sú zložené z diskrétnych magnetických molekúl, patria k 

najperspektívnejším elektrónovým spinovým systémom pre kvantové počítanie a kvantové 

spracovanie kvantovej informácie. Hlavným cieľom postdoktoranda bude preskúmať teplotnú 

odolnosť kvantového previazania vybraných Heisenbergových spinových klastrov v závislosti na 

magnetickej štruktúre a veľkosti spinu. Kvantové previazanie Heisenbergových spinových klastrov 

bude kvantifikované pomocou mier akými sú „negativity“ alebo „concurrence“, pričom cieľom 

postdoktoranda bude aj navrhnúť protokol na ich experimentálne overenie pomocou merania 

základných magnetických (magnetizácia, susceptibilita), termodynamických (tepeln8 kapacita) a 

rezonančných (ESR spektrum) veličín. Hlavným výstupom postdoktorandského projektu bude 

charakterizácia niekoľkých vzorových príkladov molekulárnych magnetických materiálov, ktoré 

zotrvávajú kvantovo previazané pri dostatočne vysokých (izbových) teplotách.  

 

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc., E-mail: michal.jascur@upjs.sk 

 

Zodpovedný pracovník: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD., E-mail: jozef.strecka@upjs.sk 

Odborné požiadavky/kritériá: skúsenosti s riešením kvantových spinových modelov, 

programovacie zručnosti, ovládanie analytických a numerických výpočtových metód: exaktná 

analytická a numerická diagonalizácia, Lanczosov algoritmus, metóda DMRG  
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2. Názov témy: Fotometria tranzitov exoplanét ako nástroj pri štúdiu planetárnej 

dynamiky 

Anotácia:  

Tranzity exoplanét sú významným zdrojom informácií  nielen o samotných planétach, ale aj o 

jednotlivých sústavách, v ktorých sa tieto planéty nachádzajú. Dlhodobé pozorovania tranzitov 

a určovanie ich presných časov môže odhaliť prítomnosť ďalšej neznámej exoplanéty v sústave 

(metóda TTV), ktorá gravitačne vplýva na tranzitujúcu planétu. Presné fotometrické 

pozorovania tranzitov sú v dnešnej dobe pomerne ľahko uskutočniteľné aj menšími 

ďalekohľadmi. Dôležitým aspektom planetárnych sústav je ich dlhodobá dynamická stabilita. 

Súčasná výpočtová technika umožňuje vykonávať pomerne rozsiahle numerické simulácie v 

rámci planetárnej dynamiky, ktoré postupne posúvajú výskum exoplanét na vyššiu úroveň. 

Aspoň základná analýza planetárnej dynamiky sa stáva nevyhnutnou súčasťou akéhokoľvek 

iného výskumu viacplanetárnych sústav. Náplňou postdoktorandského pobytu bude: 

• presná fotometria tranzitov novoobjavených exoplanét, pri ktorých sú dodatočné (tzv. 

followup) pozorovania vysoko potrebné. Pozorovania budú vykonávané na prístrojoch 

fakulty na Observatóriu Kolonica; 

• spracovanie pozorovaní a ich nanalýza spolu s dátami z vesmírnych misií (Kepler, TESS 

a iné) a hľadanie ďalších potenciálnych planét v sústavách pomocou metódy TTV; 

• analýza dynamiky sústav na prípadné obmedzenie parametrov hypotetických planét v 

skúmaných sústavách. 

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc., E-mail: michal.hnatic@upjs.sk 

Zodpovedný pracovník: doc.Mgr. Štefan Parimucha, PhD. E-mail: stefan.parimucha@upjs.sk 

Odborné požiadavky/kritériá: ukončené doktorandské štúdium astrofyziky alebo príbuzných 

odborov, pokročilá znalosť programovania v jazyku Python, minimálne päť publikácií 

evidovaných vo Wos alebo Scopus, minimálne tri publikácie v časopisoch v Q1 alebo Q2. 

 

 

3. Názov témy: Aplikácia metód strojového určenia na inverzný problem určenia 

parametrov zákrytových dvojhviezd 

Anotácia:  

V problematike zákrytových dvojhviezd je inverzný problem process určenia základných 

parametrov dvojhviezdy z dostupných fotometrických a spektroskopických meraní. V 

posledných desaťročiach bolo vyvinutých mnoho metód zameraných na riešenie inverzného 

problému, avšak, prakticky všetky metódy vyžadujú nemalý zásah skúseného používateľa pri 

každom riešenom systéme, čo je časovo náročné a do značnej miery to obmedzuje počet 

objektov s určenými parametrami. Archívne data z družicových (KEPLER, TESS, GAIA) ako 

aj pozemských prehliadok (SuperWASP, ASASS…) obsahujú niekoľko desiatok tisíc objektov 

zákrytových dvojhviezd. Predpokladá sa, že plánované veľkoškálové prehliadky ako napr. 

PLATO a Vera C. Rubin Observatory (LSST) objavia niekoľko miliónov týchto objektov. Ich 
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analýza súčasnými metódami je prakticky nemožná. Súčasný vývoj v oblasti strojového určenia 

ale poskytuje možnosť výrazne redukovať nutný zásah používateľa, čo by malo viesť k 

masívnemu nárastu capacity riešiť veľké množstvo inverzných problémov pre zákrytové 

dvojhviezdy aj s prípadnými nehomogenitami ako sú škvrny či pulzácie. Preto hlavnou 

úlohouriešiteľa bude: 

• vývoj metódy pre odhad základných parametrov zákrytových dvojhviezd s využitím 

strojového učenia, ktoré by mohli byť použité ako štartovacie hodnoty pre viac 

konvenčné metódy riešenia inverzného problému; 

• vývoj automatizovanej procedúry pre riešenie inverzného problému s dôrazom na 

zákrytové dvojhviezdy s iba dostupnými fotometrickými pozorovaniami; 

• test vyvinutej procedúry na veľkých vzorkách objektov dostupných z pozemských alebo 

satelitných prístrojov. 

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc., E-mail: michal.hnatic@upjs.sk 

Zodpovedný pracovník: doc.Mgr. Štefan Parimucha, PhD. E-mail: stefan.parimucha@upjs.sk 

Odborné požiadavky/kritériá: ukončené doktorandské štúdium astrofyziky alebo príbuzných 

odborov, pokročilá znalosť programovania v jazyku Python, minimálne päť publikácií 

evidovaných vo Wos alebo Scopus, minimálne tri publikácie v časopisoch v Q1 alebo Q2. 

 

 

4. Názov témy: Postdoktorandský pobyt v oblasti elektrokatalýzy 

Anotácia: 

Oblasti použitia katalyzátorov sú veľmi široké keďže väčšina priemyselných procesov vyžaduje 

prítomnosť katalyzátora. V dnešnej dobe je mimoriadne akútny problem produkcie čistej 

energie a vodíkové hospodárstvo je jedným z popredných kandidátov na produkciu 

environmentálne čistej elektrickej energie. Katalyzátory zohrávajú kľúčovú úlohu vo vývoji 

vodíkového hospodárstva, pretože sú schopné zlepšiť účinnosť elektrolýzy vody, katalyzovať 

fotodekompozíciu vody, dekompozíciu metánu pre získavanie vodíka ako aj zvýšiť výkon 

palivových článkov pri konverzii chemickej energie viazanej v molekule vodíka a kyslíka 

priamo na elektrickú energiu. Takisto evolúcia vodíka a kyslíka ako aj redukcia kyslíka, ktoré 

vyžadujú prítomnosť katalyzátora patria medzi reakcie, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v 

efektívnom získavaní vodíka a kyslíka a pri výrobe elektrickej energie z vodíka. Preto hlavný 

cieľ postdoktorandského výskumu bude zameraný na prípravu a štúdium katalyzátorov pre 

vyššie uvedené reakcie. 

Prijímajúci profesor: prof. Ing. Martin Orendáč, CSc., E-mail: martin.orendac@upjs.sk 

Zodpovedný pracovník: RNDr. Vladimír Komanický, E-mail: vladimir.komanicky@upjs.sk 

Odborné požiadavky/kritériá: uchádzač musí mať skúsenosti s výskumom v oblasti 

elektrokatalýzy, palivových článkov alebo elektrolýzerov, musí mať silné teoretické a praktické 

skúsenosti v oblasti fyziky kondenzovaných látok, fyzikálnej chémie a materiálového výskumu. 
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Jedným z hlavných predpokladov sú aj praktické zručnosti pri príprave tenkých katalytických 

vrstiev pomocou magnetrónového naprašovania a elektrodepozície. Odborná kvalifikácia 

uchádzača musí byť podložená publikáciami, resp. patentami v oblasti elektrokatalýzy. 

 

 

5. Názov témy: Určenie diferenciálneho účinného prierezu dezintegrácie deuterónu v 

deuterónovo protónových zrážkach pri stredných energiách 

Anotácia: 

Pochopenie charakteru silnej interakcie hrá veľmi dôležitú úlohu v jadrovej fyzike. Podrobná 

znalosť jadrových síl umožňuje popísať vlastnosti jadier a jadrové reakcie. Existujú rôzne 

modely, ktoré prijateľne popisujú chovanie málonukleových systémov zahrnutím 

dvojnukleových interakcií pod prahom produkcie piónov. Ovšem zahrnutie trojnukleových síl 

poskytuje v niektorých prípadoch lepší súhlas s experimentálnymi údajmi. Stanovenie 

diferenciálnych účinných prierezov a štúdium uhlovej závislosti vektorovej a tenzorovej 

analyzačnej schopnosti kanálu pružného rozptylu a bezpiónovej dezintegrácie deuterónu v 

zrážkach deuterónov s protónmi poskytuje nástroj na výskum vlastností trojnukleových síl. 

Spinová závislosť týchto síl môže byť skúmaná meraním analyzačných schopností použitím 

polarizovaných zväzkov deuterónu. Experimentálne údaje nabrané v rámci experiment DSS v 

LVEVB SÚJV v Dubne pri troch kinetických energiách deuterónového zväzku: 300, 400 a 500 

MeV. Pracovná činnosť zahrňuje: energetickú kalibráciu scintilačných detektorov, vydelenie 

prípadov dp zrážok, identifikáciu kanálu dezintegrácie deuterónu, určenie diferenciálnych 

účinných prierezov dezintegrácie deuterónu, analýzu chýb, možné spresnenie uhlových 

závislostí analyzačných schopností v pružnom kanáli pri energii zväzku polarizovaných 

deuterónov 800 MeV, porovnanie získaných experimentálnych údajov s výsledkami 

teoretických modelov. 

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc., E-mail: stanislav.vokal@upjs.sk 

Zodpovedný pracovník: doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc., E-mail: jozef.urban@upjs.sk 

                                          doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD., E-mail: janka.vrlakova@upjs.sk 

Odborné požiadavky/kritériá: získaný tretí stupeň univerzitného vzdelania, dizertačná práca, 

podľa možnosti, z oblasti výskumu interakcie ľahkých jadier; mať prehľad o modeloch 

interakcie ľahkých jadier; znalosť detektorov a detekčných metód častíc; poznať štatistické 

metódy spracovania a vyhodnotenia experimentálnych údajov; znalosti z oblasti simulácie 

detektorov a modelovania fyzikálnych procesov, hlavne kinematiky reakcií; aktívne ovládanie 

operačného systému Unix/Linux; praktické zručnosti pri využívaní balíka ROOT v analyse 

experimentálnych údajov. 
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