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Miniaturizácia výbojov a ich aplikácie 

 
RNDr. Matej Klas, PhD., vedecký pracovník Katedry experimentálnej fyziky 

na Fakulte matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 

predložil habilitačnú prácu, spadajúcu do oblasti experimentálnej fyziky plazmy. 

Práca je štúdiu viacerých základných charakteristík mikrovýbojov, konštrukcii 

nových plazmových zdrojov, ako aj ich aplikácii v biomedicínskej praxi. Ide o 

perspektívnu oblasť modernej experimentálnej fyziky. 

 

 Predkladaná habilitačná práca predstavuje vybraný súbor 8 prác, 

publikovaných väčšinou v renomovaných karentovaných časopisoch v danom odbore, 

s vysokým podielom účasti uchádzača, pričom na väčšine z nich je Dr. Klas prvým 

autorom. V prácach bola pozornosť venovaná študiu zápalného napätia v 

mikrovýbojkách pre viaceré typy elektród, s rozličným materiálom elektród - napr. Cu 

alebo Mo, ako aj širšiu škálu použitých plynov – napr. Ar,  He, N2, O2, CO2, H2 i 

vzduch. Na podporu experimentálnych meraní boli použité aj numerické PIC/MCC 

simulácie. Študované boli viaceré fyzikálne efekty, ovplyvňujúce mikrovýboje – napr. 

vplyv geometrického usporiadania, vysokej intenzity elektrického poľa, frekvencie, 

tlaku použitého plynu a ďalších.  Súčasťou súboru je aj štúdia venovaná konštrukcii a 

charakterizácii nových zdrojov netermálnej plazmy, akou je plazmová tryska 

pracujúca so zmesou O2/N2, využívajúca dielektrický bariérový výboj. Posledná práca 

súboru je venovaná biologickým aplikáciám vyššie uvedeného plazmového zdroja, 

menovite štúdiu poškodenia DNA ústnych rakovinových buniek. 

  

 Po formálnej stránke práca pozostáva z dvoch celkov. Prvý tvorí teoretický 

Úvod, členený do štyroch častí. Autor tu prináša chrakteristiku mikrovýbojov (tj. 

výbojov pri elektródach vzdialených rádovo 10-4 - 10-6 m) so zameraním na 

problematiku prierazného napätia (Paschenov zákon a jeho modifikácie). Osobitná 

časť je venovaná plazmovým zdrojom pri atmosferickom tlaku, nakoľko konštrukcia 

a charakterizácia týchto zdrojov je jednou z hlavných oblastí, ktorým sa Dr. Klas vo 

svojej vedeckej práci venuje. Úvod je zakončený krátkym súhrnom a Bibliografiou s 

52 položkami. Druhý celok predstavujú samotné publikované práce, pričom každá je 

doplnená krátkou charakteristikou predmetu jednotlivých štúdií a sumarizáciou 

najdôležitejších dosiahnutých výsledkov a záverov. Aj v tomto prípade by som rád 

vyzdvihol prehľadnosť zvolenej formy prezentácie, ktorá umožňuje čitateľovi i 

oponentovi rýchlo sa zorientovať v celkovej vedeckej činnosti uchadzača, i v jej 

jednotlivých častiach. S potešením konštatujem, že táto prehľadná forma sa na 

pracovisku uchadzača stáva postupne štandardom pre kvalifikačné práce. 

 

K práci nemám, okrem niekoľkých drobných preklepov (napr. na str. 24, 48, ... - 

vzdialenosti v m)  žiadne zásadné výhrady ani pripomienky, ponúkam však niekoľko 

námetov do diskusie: 

 

- Vo viacerých prácach sa použili počítačové  PIC/MCC simulácie. Aká bola ich 

numerická náročnosť? 



 

- V úvodnej časti označujete opotrebovanie elektród za významný limitujúci faktor 

pre praktické uplatnenie mikrovýbojov. Okrem alternatívy budenia plazmy pri vyšších 

frekvenciách, ako hodnotí uchádzač možný pokrok v oblasti optimalizácie 

materiálovej konštitúcie elektród? 

 

- Súčasťou práce je štúdia vplyvu netremálnej N2 plazmy na poškodenie DNA 

vybraných. Aký je pohľad uchádzača na ďalšie možnosti využitia podobných 

plazmových zdrojov v biomedicíne? 

 

 

Práce, na ktorých sa významnou mierou podieľal podľa môjho názoru 

dostatočne preukzujú jeho vedeckú erudíciu. Dr. Klas je spoluautorom približne 30 

karentovaných prác s citačným ohlasom viac ako 300 SCI citácií. Za týchto okolností 

je moja úloha ako oponenta významne zjednodušená. Predkladanú habilitačná práca,  

ako aj ďalšie vedecké práce, na ktorých sa  významnou mierou podieľal  preukzujú 

jeho vedeckú erudíciu a umožňujú mi konštatovať, že Dr. Klas je  vyzretou vedeckou 

osobnosťou v oblasti fyziky plazmy, schopnou samostatnej práce.  Jeho vedeckú 

činnosť hodnotím ako cenný  príspevok najmä v oblasti aplikovanej experimentálnej 

fyziky. Uchádzač i práca spĺňajú všetky požiadavky, vyžadované pre udelenie 

vedecko-pedagogického titulu  docent vo fyzikálnych disciplínach. V zmysle platných 

predpisov preto odporúčam, aby predkladaná habilitačná práca, ktorú hodnotím 

kladne, bola prijatá ako podklad k obhajobe a po jej úspešnom absolvovaní 

navrhujem, aby bol RNDr. Matejovi Klasovi, PhD. priznaný titul: 

docent 

v odbore Fyzika 

 
V Bratislave, 28.02.2022     

 

 

                       Doc.  Dr.. Pavel Neogrády, DrSc. 


