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OPONENTSKÝ  POSUDOK 
 

na habilitačnú prácu RNDr. Miroslava Ješkovského, PhD. 
 
 
Téma habilitačnej práce:   Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume 
 
 

  Oponentský posudok na habilitačné konanie a habilitačnú prácu som vypracoval na základe 
písomného požiadania dekanom a súčasne predsedom Vedeckej rady Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského,  pánom prof. RNDr. Danielom Šefčovičom, DrSc. zo 6. 12. 2021. 

 
          V posudzovanej habilitačnej práci rozdelenej do 2 hlavných kapitol sa autor v prvej časti venoval 
poznatkom o veľmi citlivej analytickej metóde - urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrii (AMS), 
včítane jej historického vývoja. Stručne opísal jednotlivé zariadenia (iónový zdroj, injekčný, urýchľovací, 
analytický a detekčný systém) a postupné budovanie laboratória CENTA na FMFI UK v Bratislave, ktoré 
v súčasnosti disponuje takýmto unikátnym experimentálnym urýchľovačovým zariadením (zatiaľ 
nekompletným). 
 
 Veľmi dôležité pre zavedenie novej analytickej metódy AMS bolo najmä zvládnutie prípravy 
skúmaných vzoriek z rôznych oblastí využitia so stopovou koncentráciou dlhožijúcich  rádionuklidov. 
Sú tu uvedené aj vybrané aplikácie, a tiež najdôležitejšie výsledky získané v rámci zamerania habilitačnej 
práce. V spolupráci so zahraničným AMS laboratóriom boli stanovené koncentrácie nuklidov 14C, 10Be, 
26Al, 129I a izotopov uránu v širokom spektre vzoriek, od rôznych historických artefaktov (určených 
napr. na rádiouhlíkové datovanie), cez environmentálne vzorky a meteority, až po ultra-čisté materiály 
(z hľadiska ich rádioaktivity), ktoré sú dôležitou súčasťou detektorov v podzemných laboratóriách na 
hľadanie tmavej hmoty, ako aj pre výskum bezneutrínovej dvojitej beta-premeny. Vyvinuté metódy 
prispeli k zhodnoteniu dopadu dlhodobej prevádzky našich jadrových elektrární na biosféru v ich okolí 
analyzovaním rádionuklidu 14C v letokruhoch stromov.  
 
 V druhej časti práce sú popísané jednotlivé metódy prvkových analýz iónovým zväzkom (IBA), 
ako sú PIXE, RBS, ERDA, NRA, PIGE, resp. externé zväzky a mikrozväzky iónov, ktoré postupne 
vyvíja a buduje kolektív výskumníkov a študentov v laboratóriu CENTA. Sú tam tiež uvedené ich možné 
aplikácie a výsledky experimentov zameraných na analýzu biologických a geologických vzoriek, 
ale aj vzoriek životného prostredia.  
 
 V záveroch kládol dôraz na zhrnutie najdôležitejších výsledkov získaných v rámci témy 
habilitačnej práce. Všetky sú podporené prílohami, ktoré pozostávajú z jeho najdôležitejších  
9 publikácií z rokov 2013 až 2018. Tieto prešli recenzným konaním v karentovaných vedeckých 
medzinárodných časopisoch. Pozitívom je tiež, že v závere venoval pozornosť aj niektorým ďalším 
možnostiam využitia a perspektíve vybudovaného laboratória CENTA.   
 
          Najdôležitejšie výsledky jeho 16-ročného výskumného pôsobenia na Katedre jadrovej fyziky 
a biofyziky sú z oblasti problematiky rádionuklidov v životnom prostredí a stanovení ich koncentrácie 
pomocou metód hmotnostnej spektrometrie a gama spektrometrie. Po roku 2013 sa stal jedným 
z kľúčových pracovníkov v laboratóriu CENTA, ktorý vyvíja veľké úsilie pre vybudovanie uznávaného 
výskumného centra s medzinárodným kreditom. V súčasnosti je zodpovedný za jeho úspešnú prevádzku 
a ďalší vývoj urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie a metód prvkovej analýzy vzoriek pomocou 
iónových zväzkov. Je zapojený do medzinárodných projektov zameraných na štúdium zriedkavých 
jadrových procesov (CRESST a LEGEND), kde sa zaoberá najmä vývojom urýchľovačových 
analytických metód pre kontrolu rádioaktívneho znečistenia konštrukčných materiálov. 



 
Otázky na habilitanta: 
  

• V práci uvádzate, že laboratórium nie je zatiaľ vybavené kompletným AMS systémom a dizajn 
laboratória je obmedzený na dva iónové zdroje, injekčný systém, 3 MV tandemový urýchľovač 

             a jednoduchú analyzačnú časť pre vyššie energie iónov. Dostavba AMS systému by vám   
             umožnila robiť AMS merania vzoriek rádiouhlíka a aj ďalších nuklidov priamo v domácom  
             laboratóriu CENTA. V súčasnosti posielate vzorky na analýzu do zahraničných laboratórií. Ktoré   
             zahraničné laboratórium s AMS technikou využívate okrem VERA vo Viedni? Čo vám teda ešte   
             konkrétne chýba pre plnohodnotné využitie experimentálneho zariadenia a v akej približnej cene? 

• Podobne je v práci uvedené, že bol navrhnutý a už aj zhotovený systém na extrakciu iónového 
zväzku do atmosféry. Aké sú špecifické vlastnosti prechodového okienka? Už ste na ňom 
realizovali nejaký testovací experiment, resp. aký druh iónov a s akou energiou plánujete 
používať na zatiaľ zmienené ožarovanie živých buniek a sledovanie radiačného poškodenia?  

• Súčasný trend v analýzach IBA je podľa Vašich záverov v habilitačnej práci jasný. Väčšina 
laboratórií vo svete prechádza na mikrozväzky a tzv. nukleárne mikroskopy. Aká je v tomto 
smere perspektíva pracoviska CENTA? Uvažovali ste už o využití metódy microPIXE? 

• Na Slovensku v posledných niekoľkých rokoch vznikli aj ďalšie 2 tandemové urýchľovačové 
pracoviská a to na MtF STU v Trnave (6 MV Tandetron) a vo FÚ SAV v Piešťanoch (2 MV 
Tandetron). Máte informácie o ich výskumnom zameraní, resp. spoločným oblastiach záujmu? 
Existuje medzi vašimi pracoviskami nejaká vedecká spolupráca, keďže niektoré metódy analýzy 
urýchlenými iónmi sa tam vyvíjajú paralelne? 

 
 Pre posúdenie vedeckovýskumnej a výchovnovzdelávacej činnosti habilitanta som mal 
k dispozícii okrem habilitačnej práce aj protokol o kontrole jej originality (AIS), životopis, zoznam 
pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác z daného odboru (1 ABA, 35 ADC a iné) 
s uvedením celkového počtu ich ohlasov (spolu cca 300 citácií), zoznam riešených projektov a získaných 
grantov, prehľad pedagogickej činnosti, zoznam oponentských posudkov na záverečné kvalifikačné práce 
študentov vypracovaných uchádzačom, a taktiež vlastné zhodnotenie osobného vedeckého prínosu. 
Veľmi dôležitú informáciu uviedol uchádzač vo svojom životopise o získaní vedeckého kvalifikačného 
stupňa VKS IIa v roku 2018 v odbore Fyzika (jadrová fyzika).  
 
 Všetky sledované ukazovatele jeho pôsobenia na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, resp. počas výskumných pobytov 
na zahraničných pracoviskách, sú splnené. 
 
 Na základe preštudovania predložených materiálov pána RNDr. Miroslava Ješkovského, PhD.  
jednoznačne odporúčam a podporujem jeho vymenovanie za docenta v odbore habilitačného konania 
“Fyzika“.  
  
 
 
 
  
V Bratislave, 25. február 2022 


