
PROGRESÍVNE MATERIÁLY 
 

Štúdium štruktúrnej transformácie vybraných Heuslerových zliatin z pohľadu 
rôznych technických aplikácií.   
školiteľ: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. 
konzultant: RNDr. Ladislav Galdun, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Cieľom práce je študovať vplyv štruktúrnej transformácie vo vybraných 
Heuslerových zliatinách s ohľadom na jej využitie v technických aplikáciách na 
magnetické chladenie, aktuátory a senzory. Nájsť najdôležitejšie parametre ovplyvňujúce 
štruktúrny prechod (jeho teplota typ fáz a pod.) a zamerať sa na jeho optimalizáciu 
z pohľadu technických aplikácií.  
 
 
Vplyv externých parametrov na magnetizačné procesy v tenkých magnetických 
drôtoch.  
školiteľ: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. 
konzultant: RNDr. Ladislav Galdun, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Cieľom práce je študovať možnosti ovplyvňovania magnetizačných procesov 
v tenkých magnetických drôtoch vhodne zvolenými externými parametrami ako teplota, 
mechanické napätie a pod. Nájsť parametre s najvyššou citlivosťou a navrhnúť možnosti 
ich využitia pri aplikáciách senzorov teploty a napätia.  
 
 
Príprava a štúdium magneticky mäkkého kompozitu s feritom ako izolačnou 
zložkou 
školiteľ: doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Práca je orientovaná na prípravu a štúdium kompozitných materiálov 
pozostávajúcich z častíc na báze Ni a Fe s  elektricky nevodivým spojivom - feritom. 
Potenciálnou výhodou použitia magneticky mäkkých feritov ako izolačnej vrstvy oproti 
iným typov izolantov je ich ferimagnetické správanie zlepšujúce magnetickú interakciu 
medzi feromagnetickými časticami prášku v pripravenom kompozite. Časťou práce je 
výskum elektrického odporu, spektra komplexnej permeability a magnetických strát 
pripravených kompozitných materiálov. Cieľom je optimalizácia prípravy kompozitného 
materiálu vykazujúceho vlastnosti požadované od magneticky mäkkých materiálov pri 
premagnetovaní v stredofrekvenčnej oblasti.  
 
 
Experimentálne štúdium magnetických nanočastíc pre magnetickú separáciu 
DNA/RNA. 
školiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Magnetické nanočastice majú vysoký pomer povrchu k objemu, vysokú 
rýchlosť väzby s detekčnými látkami a môžu vykonávať magneticky riadenú agregáciu a 
disperziu, čo umožňuje jednoduchú a ľahkú separáciu nukleových kyselín. Magnetická 
separácia nukleových kyselín má v porovnaní s inými technikami používanými na rovnaký 
účel niekoľko výhod. Nukleové kyseliny je možné izolovať priamo zo surových materiálov, 
ako sú krv, homogenáty tkanív, kultivačné médiá, voda atď. Vďaka možnosti úpravy 



magnetických vlastností nanočastíc je možné ich relatívne ľahko a selektívne odstrániť aj 
z viskóznych suspenzií vzoriek.  
V rámci PhD. štúdia bude cieľom práce príprava a štruktúrna a magnetická 
charakterizácia magnetických nanočasticových systémov na báze železa a následné 
overenie kvality magnetických nanočastíc na izoláciu nukleových kyselín.  
 
 
Štúdium štruktúry progresívnych materiálov pre technickú prax pomocou 
transmisnej elektrónovej mikroskopie.  
školiteľ: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
konzultant: Ing. Vladimír Girman, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Súčasné požiadavky na technicky dokonalejšie materiály nás neustále nútia 
zdokonaľovať používané materiály a vyvíjať nové. Toto úsilie udržať aktuálne trendy 
predpokladá podrobnú znalosť vzťahu rozvoja štruktúry a výsledných vlastností. 
Mimoriadne účinný nástroj na poznanie tohto vzťahu je transmisný elektrónový 
mikroskop, ktorý ponúka detailný náhľad do štruktúry, predovšetkým pomocou 
elektrónovej difrakcie. Hlavnou úlohou práce je charakterizovať vývoj štruktúry vo 
vybraných progresívnych materiáloch pomocou relevantných experimentálnych techník 
transmisnej elektrónovej mikroskopie. Experimentálna báza bude doplnená o difrakčné 
merania na synchrotrónovom urýchľovači a štúdium fyzikálnych vlastnostní. Dôležitou 
súčasťou práce je aj participácia na príprave skúmaných materiálov. Svojou prácou 
študent prispeje k rozšíreniu poznatkov o moderných materiáloch s aplikačným 
potenciálom v praxi a získa podrobné znalosti zo štruktúrnej analýzy.  
 
 
Štúdium fyzikálnych vlastností chalkogenidových skiel dopovaných kovmi. 
školiteľ: Mgr. Vladimír Komanický, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Dizertačná práca má za hlavnú úlohu štúdium fyzikálnych vlastností systémov 
na báze chalkogenidových skiel, ktoré budú dopované kovovými iónmi. V práci budú 
študované systémy dopované prechodnými kovmi a kovmi vzácnych zemín. Bude 
študovaná závislosť ich fyzikálnych vlastností ako sú elektrické vodivosť, magnetizácia, 
citlivosť na ožiarenie elektrónovým zväzkom, citlivosť na ožiarenie laserom, pomocou 
metód rtg. analýzy, squid magnetometrie, EPR, elektrónovej mikroskopie a AFM 
mikroskopie. Hlavným cieľom bude stanoviť závisloť fyzikálnych vlastností od zloženia 
a štruktúry týchto systémov. 
 

 

Nano-mechanické vlastnosti progresívnych keramických materiálov. 
školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. – EVI: ÚMV SAV Košice 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Téma dizertačnej práca je zameraná na novú perspektívnu oblasť 
materiálového výskumu - nanomechanické skúšanie materiálov. Nanomechanické 
skúšanie vychádza z nanoindentačných testov, pričom rozvoj metodík v súčasnosti 
umožňuje vykonávať tlakové, ťahové, ohybové skúšky, ako aj únavové a creepove testy 
v nano a mikro mierke, pričom je možné študovať vplyv veľkosti a orientácie kryštálu na 
plastické správanie materiálov. Analyzovaním týchto prejavov je možné získavať nové 
poznatky základného výskumu o deformačných mechanizmoch, čo by bolo hlavným 
predpokladaným prínosom dizertačnej práce. Očakávame tiež príspevok k vývoju nových 
metodík skúšania materiálov na nano- mikro- úrovni. 



 

                            
Microstructure of WC-Co       FIB-SEM/EDS            nanoindenter Agilent G200      deformed 
micropillar 
 
 
Vývoj keramických vlákien metódou elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne 
technické aplikácie. 
školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. – EVI: ÚMV SAV Košice 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Dizertačná práca je orientovaná na nanovlákenné systémy vyrobené relatívne 
novou, finančne nenáročnou a pritom produktívnou metódou, u ktorých sa očakáva veľký 
potenciál v oblasti solárnych aplikácií, plynových senzorov, varistorov a iných špeciálnych 
technických aplikácií. Očakávaným prínosom práce je zodpovedanie vzťahov medzi 
podmienkami prípravy, formovaním mikroštruktúry a vybranými funkčnými vlastnosťami 
vyvíjaných nanovlákien a má všetky predpoklady posunúť hranice poznania prípravy 
daných vlákien smerom k reálnym produkčným možnostiam. Cieľom práce je na základe 
získaných výsledkov predikovať aplikačné možnosti študovaných materiálov v praxi. 
 

 
 
Progresívne elektrokatalyzátory pre vývoj vodíka v elektrolyzéroch a palivových 
článkoch. 
školiteľ: RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. – EVI: ÚMV SAV Košice 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Vodík produkovaný z obnoviteľných zdrojov a využívaný v palivových článkoch 
pre mobilné aj stacionárne použitie sa v súvislosti s prebiehajúcou globálnou 
transformáciou energetického sektora ukazuje ako veľmi perspektívny nosič energie a je 
jasné, že bude hrať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii priemyslu. Koncept „Power-to-Gas“ 
resp. „Power-to-Hydrogen“ používaný v dodávateľských reťazcoch vodíka hrá 
celosvetovo dôležitú úlohu v budúcom energetickom systéme. Žiaľ, účinnosť výroby 



vodíka elektrolýzou vody je veľmi nízka, aby bola ekonomicky konkurencieschopná. 
Hlavným cieľom DP  bude vývoj alternatívnych a lacných elektrokatalyzátorov za účelom 
zvýšenia účinnosti výroby vodíka elektrolýzou vody a zníženia spotreby energie pri tomto 
procese. Elektrolýza vody pri ktorej sa využíva jednosmerný prúd z udržateľných zdrojov 
energie je vysoko ekologický spôsob výroby vodíka, nakoľko sa pri ňom používa 
obnoviteľná voda a ako vedľajší produkt sa vylučuje iba čistý kyslík. A preto, hlavným 
cieľom DP bude zníženie výrobných nákladov pri výrobe vodíka membránovou 
elektrolýzou vody zachovaním vysokej účinnosti tejto metódy. Podstatná časť bude 
venovaná vylepšeniu jednotlivých komponentov PEM elektrolyzérov, s dôrazom na 
elektródové materiály na báze elektrokatalyzátorov z modifikovaných uhlíkových vlákien, 
pričom výsledkom by mala byť technológia výroby vodíka prístupnejšia komerčným 
aplikáciám. 
 
 
Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastnosti systémov pre 
vysoko teplotné aplikácie. 
školiteľ: RNDr. Viera Homolová, PhD. – EVI: ÚMV SAV Košice 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na štúdium fáz, fázových rovnováh a 
fázových diagramov v systémoch pre vysoko-teplotné aplikácie. Má za cieľ 
experimentálnymi metódami diferenciálnej termálnej analýzy, röntgenovej difrakcie a 
elektrónovej mikroskopie upresniť nejasnosti fázových diagramov a preskúmať neznáme 
časti zvolených binárnych systémov a následne semi-empirickou metódou Calphad 
namodelovať ich fázové diagramy a termodynamické vlastnosti. Predmetom štúdia budú 
binárne systémy s irídiom. Irídium je prvok, ktorý je vďaka svojim termodynamickým 
vlastnostiam veľmi zaujímavý pre využitie v leteckom a kozmickom priemysle a vzhľadom 
na vysokú korózie odolnosť aj pri veľmi vysokých teplotách môže byť potenciálne vhodný 
aj pre využitie ako súčasť materiálov pre plynové turbíny. Výsledky dizertačnej práce 
umožnia rozšírenie možnosti dizajnu nových materiálov pre vysoko-teplotné použitie 
výpočtovými metódami bez nutnosti časovo náročného experimentálneho skúšania. 
 

 
Nanokryštalické magnetické zliatiny na báze 3-d kovov pripravené nekonvenčnými 
technikami tepelného spracovania 
školiteľ: RNDr. Ivan Škorvánek, CSc. - EVI: ÚEF SAV Košice 
konzultanti: Ing. Branislav Kunca, PhD., RNDr. Jozef Marcin, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: PhD práca je zameraná na cielené ovplyvňovanie štruktúry a magnetických 
vlastností nanokryštalických zliatin na báze 3-d kovov pomocou nekonvenčných techník 
tepelného spracovania. Plánujeme pri tom použiť novú aparatúru na ultra-rýchle žíhanie 
tenkých kovových pások skonštruovanú na ÚEF SAV, ktorá na rýchly ohrev využíva 
vopred predhriate masívne medené bloky pričom typické časy žíhania sú v rozsahu 
niekoľkých sekúnd. V porovnaní s klasickými technikami tepelného spracovania 
umožňuje vysoká rýchlosť ohrevu v tomto zariadení rozšíriť rozsah kompozičných 
zložení, ktoré sú ešte schopné vytvárať nanokryštalickú štruktúru. Ďalšou nekonvenčnou 
technikou tepelného spracovania bude žíhanie vo vysokom magnetickom poli (do 14 T). 
Vo vybraných systémoch zliatin sa zameriame na štúdium zmien ich štruktúrnych a 
magnetických vlastností, ku ktorým dochádza po aplikácii uvedeného tepelného 
spracovania. 
 
 



Štruktúrne prechody v nanokompozitoch na báze kvapalných kryštálov 
školiteľ: RNDr. Natália Tomašovičová, CSc. - EVI: ÚEF SAV Košice 
konzultant: RNDr. Veronika Lacková, PhD. 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Kvapalné kryštály predstavujú triedu mäkkých kondenzovaných látok. Ich 
charakteristickou vlastnosťou je kombinácia tekutých vlastností klasických kvapalín a 
anizotropných elektrických, magnetických a optických vlastností tuhých kryštalických 
látok. Dnes sú známe hlavne vďaka ich využitiu ako displejov v počítačoch, notebookoch, 
telefónoch a televízoroch. Kvapalné kryštály majú vysoký potenciál využitia v mnohých 
oblastiach Hi-Tech priemyslu ako sú biotechnológie, telekomunikácie a optické 
spracovanie. Nové aplikácie si vyžadujú nové materiály, často s dosť exotickými 
vlastnosťami, a nové technológie. Vo všeobecností, experimentálne výsledky potvrdili, že 
dopovanie kvapalných kryštálov malým množstvom rôznych typov nanočastíc výrazne 
modifikuje vlastností takýchto kompozitov. Hlavným cieľom ďalšieho výskumu v tejto 
oblasti je optimalizácia týchto kompozitov vzhľadom na kvapalno-kryštalickú matricu, typ 
častíc a ich koncentráciu s cieľom prispieť k novým aplikáciám. 
 
 
Multifunkčné magnetické nanomateriály pre diagnostiku 
školiteľ: Ing. Vlasta Závišová, PhD. - EVI: ÚEF SAV Košice 
konzultant: Ing. Martina Koneracká, PhD., RNDr. Martina Kubovčíková, PhD. 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Oboznámenie sa s prípravou magnetických nanomateriálov ako aj s rôznymi 
technikami používanými na ich charakterizáciu t. j. študovať rozmer, tvar, štruktúru, 
povrchový náboj a magnetické vlastnosti pripravených nanomateriálov. Ďalej skúmať 
vhodnosť ich použitia v magnetickej hypertermii a v magnetickej rezonancii. Cieľom práce 
je prispieť k celkovému pochopeniu problematiky, ktorá sa rieši v rámci niekoľkých 
projektov zameraných na využitie nanomateriálov v medicíne na diagnostiku a liečbu 
ochorení. 
 
 


