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identifikovať odozvu multivrstvy na externé vplyvy ako je dopovanie, zmena teploty, tvorba defektov 

energetickými iónmi a chemická funkcionalizácia. Ako dobrý príklad je možné uviesť, že pomocou tejto 

metódy sa podaril identifikovať rozdiel v elektrochemickom dopovaní turbostraticky usporiadanej 

dvojvrstvy a dvojvrstvy s AB usporiadaním grafénových rovin. Bez izotopického odlíšenia rovin, by sa 

takýto výsledok nedal dosiahnuť. 

Pokiar sa mám vyjadriť k aktuálnosti problematiky obsahu habilitačnej práce, tak móžem jednoznačne 

skonštatovať, že témy v nej diskutované, sú stále vysoko aktuálne vo výskumnom priestore na celom 

svete. Vo výskume grafénu sú nepochybne ešte otvorené otázky, takže je možné, že sa dočkáme 

zaujímavých publikácii na tieto témy aj od Dr. Kalbáča. Rozhodne sa nedajú tieto vedecké témy 

považovať ani za uzavreté, ani za nejako marginálne vo vedeckej komunite. 

Čo sa týka zvolených vedeckých metód a všeobecne prístupu k problematike, tieto považujem za 

vhodné a primerané. Nakoniec, viedli k publikovanie niekol'ko desiatok článkov v popredných 

svetových časopisoch, kde bola vhodnosť zvolených vedeckých metód predmetom (častokrát vel'mi 

podrobného) recenzného konania. Vysoký počet originálnych článkov, 30, priložených k habilitačnej 

práci, považujem za jej jednoznačnú prednosť a dókaz vysokej kvality vedeckej práce Dr. Kalbáča. Čo 

sa týka nedostatkov, je objektívne ťažké nájsť v práci nejaké. Samozrejme ja osobne, ako vedec 

zaoberajúci sa takisto Ramanovskou spektroskopiou, by som niektoré závery uvedené v habilitácii 

alebo priložených publikáciách formuloval inak, prípadne ich považujem za otázne. Ale to je záležitosť 

vedeckej diskusie a nedá sa považovať za nedostatok habilitačnej práce. 

Svoj posudok k predloženej habilitačnej práci Dr. Kalbáča si dovolím zakončiť trochu všeobecnejšie, 

pretože moje poznatky o jeho práci nie sú obmedzené len na text habilitácie. 

Dr. Kalbáča poznám už asi 15 rokov a za ten čas sme sa stretávali na róznych konferenciách a 

seminároch venovaných hlavne Ramanovskej spektroskopii a grafénu. Viem teda, že články a 

príspevky Dr. Kalbáča boli a sú stále diskutované vo vedeckej komunite. O kvalitách vedeckej práce Dr. 

Kalbáča hovorí aj fakt, že pracoval v laboratóriu Prof. Mildred Dresselhausovej na MIT. Prof. 

Dresselhausová bola dlhé roky považovaná za jednu z „absolútnych" autorit v Ramanovskej 

spektroskopii, a pracovať v jej laboratóriu znamenalo nielen uznanie kvalít spolupracovníka, ale aj 

možnosť podiel'ať sa na špičkovom výskume. 

V Bratislave, 31.3.2019 Dr. Martin Hulman 
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