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Anotácia: 
Prednáška sa bude zaoberať najvýznamnejším výsledkom vedeckej práce za rok 2021 v kategórii medzinárodná 
spolupráca. Víťazné práce sú zamerané na štúdium feronematík a ich odozvy na externé magnetické polia.  
V práci [1] bol študovaný vplyv veľkosti a koncentrácie nanočastíc s cieľom nájsť optimálne parametre vhodné 
pre aplikácie. V práci [2] sme ako prví ukázali možnosť pripraviť taký kompozit, v ktorom je možné pozorovať 
antiferomagnetické alebo feromagnetické počiatočné usporiadanie magnetických nanočastíc, t.j. keď výsledný 
magnetický moment systému je nulový alebo saturovaný. Pre študovaný systém bola tiež vypracovaná 
modifikovaná teória kontinua, ktorá ukázala excelentnú zhodu medzi experimentálne nameranými dátami a 
teoretickými výsledkami. Práca [3] je významná tým, že sa nám podarilo ako prvým zobraziť magnetické 
nanočastice v kvapalnom kryštáli pomocou AFM. Pomocou optických meraní bola popísaná interakcia medzi 
molekulami kvapalného kryštálu a magnetickými nanočasticami. V práci [4] je študovaný vplyv usporiadania  
magnetických nanočastíc do klastrov na magnetické vlastnosti kompozitných systémov. 
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