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Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry 
školiteľ:   Mgr. Tomáš Samuely, PhD. 
konzultant: prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Topologické nanoštruktúry sú kandidátmi na realizáciu hypotetických 
Majorana stavov a môžu slúžiť ako báza pre topologicky chránené qubity. V tejto 
práci sa zameriame na niekoľko materiálov, ktoré môžu byť súčasťou takýchto 
nanoštruktúr, najmä misfitové vrstevnaté systémy typu (LaSe)(NbSe2)n. Sú to 
masívne monokryštály, no napriek tomu vykazujú známky dvojrozmerných 
supravodičov s potenciálnou silnou spin – orbitálnou väzbou. Pomocou skenovacej 
tunelovej mikroskopie v ultra vysokom vákuu budeme študovať ich spinovo 
polarizovanú pásovú štruktúru a Fermiho plochu, elektrónovú a supravodivú 
anizotropiu atď. Tiež sa budeme venovať príprave a charakterizácii jedno- a 
dvojrozmerných topologicky netriviálnych magnetických nanoštruktúr na rôznych 
supravodivých substrátoch, na ktorých by sa mohli realizovať Majorana stavy. 

 

Zariadenie na prípravu vzoriek, charakterizáciu povrchov a skenovaciu tunelovú mikroskopiu v ultra 

vysokom vákuu.  

 
Experimentálne štúdium mriežkovej dynamiky a magnetických vlastností 
vybraných metalo-organických štruktúr. 
školiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc. 
konzultant: RNDr. Robert Tarasenko, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: V poslednom období sa pozornosť magnetickej kvantovej komunity stále 
viacej upriamuje na mriežkovú dynamiku a úlohu, ktorú zohráva pri ovplyvňovaní 
magnetických vlastností. Okrem potreby poznať vibračné spektrum a následne 
dizajnovať magnetický systém tak, aby dochádzalo ku minimálnej interakcii medzi 



spinmi a mriežkou a teda maximalizácii spin mriežkovej relaxačnej doby [Phys. Rev. 
B 103(2021) 014401],snaha je aj z druhej strany spektra, a to štúdium magnetických 
systémov pri započítaní silnej spin-fonónovej väzby, čo vedie na nové fyzikálne 
zaujímavé kvantové stavy, ktoré sa nepozorujú v rigidných spinových modeloch 
[Phys. Rev. B 99 (2019) 144421]. Našou snahou bude paralelné štúdium oboch 
(fonónových a spinových) podsystémov,prípadne ich vzájomného prepojenia na 
vybranej sade metalo-organických štruktúr s prihliadnutím na voľbu linkerov a daný 
typ magnetického iónu.Prejavy týchto podsystémov sa budú experimentálne sledovať 
pomocou Ramanovej a infračervenej spektroskopie, meraním termodynamických 
veličín a magnetickej rezonancie v širokom teplotnom rozsahu. Získané 
experimentálne dáta sa porovnajú s dostupnými modelmi. V procese analýzy v 
závislosti od afinity študenta ku softvérovým aplikáciám budú použité vhodné 
programy (Origin, Mathematica, Easyspin, prípadne niečo iné). Predpokladá sa 
prezentácia výsledkov vo forme publikácií a prezentácie na domácich a zahraničných 
konferenciách.  
 
 
Magnetizačné procesy kompaktovaných práškových a kompozitných 
materiálov. 
školiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Práca je orientovaná na skúmanie osobitostí procesov premagnetovania 
v magneticky mäkkých kompaktovaných a kompozitných materiálov v závislosti od 
veľkosti magnetického poľa pri premagnetovaní po parciálnych hysteréznych 
slučkách v kvazistatickom režime a v striedavých magnetických poliach. Cieľom je 
preskúmať vplyv vnútorného demagnetizačného poľa na reverzibilné a ireverzibilné 
magnetizačné procesy. 

 
 
 
Štúdium relaxačných procesov v magnetických nanočasticiach pre 
biomedicínske aplikácie. 
školiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Magnetické nanočastice poskytujú jedinečnú kombináciu malých 
rozmerov a vysokej citlivosti na magnetické polia, čo ich robí atraktívnymi pre široké 



aplikácie v medicíne. V porovnaní s objemnými materiálmi rovnakého zloženia, môže 
malá veľkosť nanometrických častíc výrazne meniť a ovplyvňovať základný 
magnetický stav, nakoľko prestáva byť energeticky výhodný rozpad feromagnetika na 
magnetické domény a magnetický moment monodoménových nanonočastíc podlieha 
iným fyzikálnym mechanizmom. Relaxačné procesy, ktoré v takýchto 
monodoménových nanočasticiach prebiehajú, výrazne podmieňujú ich použitie 
nanočastíc v biomedicíne.   
PhD. štúdium je zamerané na skúmanie dynamických magnetických vlastností a 
analýzu relaxačných procesov v superparamagnetických nanočasticiach na báze 
oxidov železa a kobaltu. Pre biomedicínske aplikácie týchto nanočasticových 
systémov je potrebné experimentálne preskúmať možnosť  zmeny relaxačných 
procesov a magnetického správania prostredníctvom kontroly vzájomných interakcií 
medzi časticami, prostredníctvom zmien v hodnotách energetickej bariéry, veľkosti 
častíc a povrchového obalu. 
 
Štúdium indukovanej supravodivosti v topologických materiáloch 
školiteľ: prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. – EVI: ÚEF SAV Košice 
konzultant: Mgr. Pavol Szabó, CSc. – EVI: ÚEF SAV Košice 
forma štúdia: denná – ÚEF SAV Košice 
Anotácia: Riešenie Diracovej rovnice pre časticu bez hmotnosti našiel v roku 1929 
Hermann Weyl. Skupina, ktorú vedie Zahid Hasan na Princetonskej univerzite našla 
dôkazy, že takáto kvázičastica - Weylov fermión existuje ako kolektívna excitácia 
elektrónov v polokove TaAs (Xu, S. Y. et al., Science 349, (2015), 613). Weylove 
polokovy majú unikátne topologické vlastnosti, vďaka ktorým by mohli nájsť svoje 
využitie pri vývoji vysokorýchlostných elektronických obvodov a kvantových 
počítačov. Nedávno sa objavili správy, že v mezoskopickom spoji (mikrokontakte) 
medzi strieborným hrotom a monokryštálom TaAs je možné indukovať 
supravodivosť. Hovoríme o hrotom indukovanej supravodivosti vo Weylových 
polokovoch. Navyše sa ukazuje, že v mikrokontaktoch na TaAs supravodivosť 
koexistuje so spinovou polarizáciou a že by teda tieto materiály mohli byť zaujímavé 
aj pre aplikácie v spintronike. Overíme možnú mezoskopickú supravodivosť a jej 
charakter v príbuzných weylovských systémoch pomocou mikrokontaktovej a 
tunelovej spektroskopie. Súčasťou práce bude aj rozvoj metódy mikrokontaktovej 
spektroskopie pri veľmi nízkych teplotách. 
 
 
Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch 
školiteľ: RNDr. Peter Skyba, DrSc. - EVI: ÚEF SAV Košice 
konzultant: RNDr. Marcel Človečko, PhD. - EVI: ÚEF SAV Košice 
Forma štúdia: denná – ÚEF SAV 
Anotácia: Materiálová variabilita a rozmerová rozmanitosť mechanických rezonátorov 
dovoľuje cielene meniť ich fyzikálne a geometrické vlastnosti, a tak redukciou ich 
hmoty/energie (t.j. redukciou ich veľkosti), pri súčasnom ochladení k teplotám 
blízkym absolútnej nule, ich umožňuje používať ako nástroj pri štúdiu prechodu 
medzi klasickou a kvantovou dynamikou. Cieľom dizertačnej práce je (i) štúdium 
nelineárnych procesov v makroskopických rezonátoroch na báze piezomateriálov, (ii) 
štúdium prechodu medzi klasickou a kvantovou dynamikou s použitím nami 
pripravených mechanických mikro a nanorezonátorov a (iii) pochopenie procesov 
výmeny energie medzi týmito rezonátormi a tepelným rezervoárom vedúcich k 
dekoherencii. 
 
 


