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Habilitačná práca sa zaoberá problematikou počítačového modelovania fotoexcitovaných 

stavov molekúl. Cieľom práce bola demonštrácia možností teoretickej chémie pri štúdiu 

fotochemicky relevantných systémov: a) hľadanie optimálnych geometrií pre excitované 

stavy, b) intramolekulový prenos katiónu vodíka v excitovaných stavoch, c) problematika 

niektorých fotoprepínačov, d) sondy na zisťovanie polarity prostredia a vplyv rozpúšťadla na 

excitované stavy. 

Téma habilitačnej práce je veľmi aktuálna, pretože teoretický popis fotoexcitovaných 

systémov stavov molekúl patrí stále k náročným problémom teoretickej chémie a úzko sa 

dotýka rozhrania medzi teoretickou chémiou a experimentálnymi prístupmi v chémii, či 

fyzike. Habilitačná práce prešla kontrolou originality a CRZP (1.94%) is THESES (3%) 

a system nenašiel významný prekryv práce s inými autormi, väčšinou sa jedná o prekryv 

v oblasti citácií. 

Z formálneho hľadiska, habilitačná práca bola napísaná v slovenskom jazyku. Štruktúra 

dizertačnej práce je logická, v úvode autor priblížil motiváciu svojej práce. V prvej kapitole 

zadefinoval ciele habilitačnej práce.  Druhá kapitola je venovaná fundamentálnym 

teoretickým otázkam interakcie svetla s molekulami, v ktorej sa snažil vysvetliť základné 

koncepty tejto oblasti, ako sú napr. Grotthuss-Draperov zákona pre chemickú zmenu pod 

vpllyvom fotónu, Starkov-Einsteinov zákon pre absorpciu fotónov, Kashaovo previdlo pre 

luminiscenciu, ale i pre oblasti fluorescencie a fosforescencie.  

V tretej kapitole sa autor v jednotlivých podkapitolách zaoberá stručne výpočtovými 

metódami pre teoretickú fotochémiu, ktoré využil vo svojej práci. Stručne popísal a) 

Semiempirické metódy, b) metódy funkcionálov elektrónových hustôt, c) formalizmus 

vlnových funkcií, d) spin-flip metódy, e) Multikonfiguračná párová teória funkcionálu 

elektrónovej hustoty, f) vplyv rozpúšťadla. Tieto metódy následne prezentuje v ďalšej, štvrtej 

kapitole, ktorá  je venovaná originálnym výsledkom autora. Autor v tejto časti stručne zhrnul 



výsledky svojej vedeckej činnosti do niekoľkých konkrétnych prípadov, ktoré vybral zo 

súboru svojich originálnych vedeckých prác. Jadro výsledkov vedeckej práce možno nájsť 

v časti habilitačnej práce - prílohy, kde autor prezentuje svoje publikované vedecké práce, 

ktoré prešli plnohodnotnými peer-review procedúrami a boli následne publikované 

v renomovaných vedeckých časopisoch. Jedná sa o výber 13 vedeckých článkov, ktoré 

pokrývajú celú oblasť výskumu, ako bola zadefinovaná v cieľoch príce. Prezentované 

vedecké výsledky pokladám za originálne a veľmi prínosné pre vednú oblasť a tiež pre oblasti 

aplikácií fotoexcitačnáých procesov a prispievajú k pokroku v oblasti spektroskopických a 

spektrometrických metód. 

Otázka: 

1) V prípade acetylénu je možné uvedenými metódami identifikovať excitované 

stavy molekuly, ktoré vedú k rýchlym disociatívno-excitačným procesom, ktoré 

sledujeme v experimentoch elektrónmi indukovanej fluorescencie? Napr. emisie 

Balmersových čiar, excitované stavy CH, CH+, C2H, ... 

 

Predkladanú habilitačná práca dokumetnuje, že Dr. Budzák je vyzretou vedeckou osobnosťou. 

Uskutočňuje vedeckú činnosť, ktorá predstavuje významný príspevok v oblasti teoretickej 

chémie. Uchádzač i práca spĺňajú všetky požiadavky, vyžadované pre udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent v odbore Teoretická a počítačová chémia. V zmysle platných 

predpisov preto odporúčam, aby predkladaná habilitačná práca, ktorú hodnotím kladne, bola 

prijatá ako podklad k obhajobe a po jej úspešnom vykonaní navrhujem, aby bol RNDr. 

Šimonovi Budzákovi priznaný titul:    docent  v odbore „Teoretická a počítačová chémia” 
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