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Posudok k inaugura£nému konaniu

Predkladate©: Doc. RNDr. Milan �ukovi£, PhD.

Doc. RNDr. Milan �ukovi£, PhD. pôsobí od r. 2010 na Prírodovedeckej fakulte UPJ�
v Ko²iciach. Predtým absolvoval dlhodobé zahrani£né pobyty v Japonsku a v Grécku.
Dlhodobo sa zaoberá ²tatistickou mechanikou so zameraním na numerické simulácie spi-
nových modelov. Vä£²ina jeho vedeckých publikácií sa venuje problematike magnetických
systémov so zmie²anými spinmi a frustrovaným systémom. Jeho vedecká £innos´ má aj
interdisciplinárny rozmer, £o dokazujú práce z oblasti modelovania a simulácie £asovopries-
torových náhodných polí. Publikoval 67 prác v karentovaných zahrani£ných £asopisoch,
na ktoré je evidovaných 384 citácií, £o prekra£uje poºadované kritériá na profesora. Bol
zodpovedným rie²ite©om zahrani£ného grantu (Japonsko) a dvoch VEGA grantov a rie²i-
te©om viacerých VEGA a APVV grantov. Doc. �ukovi£ sa úspe²ne venuje aj pedagogickej
£innosti a výchove mladých vedeckých pracovníkov, £o dokazuje pä´ aktuálne ²kolených
a dvaja vy²kolení doktorandi.

Chcel by som predkladate©ovi poloºi´ otázky týkajúce sa pouºitej simula£nej metodo-
lógie. Je známe, ºe v modeloch, kde je prítomná frustrácia, povrch vo©nej energie môºe
obsahova´ ve©ké mnoºstvo lokálnych miním, ktoré môºu by´ oddelené vysokými barié-
rami. Prechody medzi takýmito stavmi môºu ma´ charakter zriedkavých udalostí a ich
pozorovanie môºe by´ v beºných Monte Carlo simuláciách komplikované kvôli problémom
s ergodicitou. Zaujímal by ma autorov názor na moºné pouºitie niektorej z ú£innej²ích
metód vzorkovania (enhanced sampling), napr. umbrella sampling alebo metadynamiky,
s vhodne zvolenými parametrami usporiadania. Spomínané metódy by taktieº umoºnili
priamo ur£i´ vo©nú energiu ako funkciu parametrov usporiadania. Bolo by moºné o£akáva´
prípadné nájdenie nových fáz, ktoré sa pri beºných MC simuláciách neobjavia?

Doc. �ukovi£ predstavuje komplexnú kvalitnú vedeckú osobnos´ a sp¨¬a v²etky po-
ºiadavky kladené na profesora. Som presved£ený o tom, ºe jeho profesúra bude ve©kým
prínosom pre vedeckú aj pedagogickú £innos´ na UPJ�. Na základe uvedených skuto£ností
jednozna£ne odporú£am jeho menovanie za profesora fyziky.
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