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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Diplomová práce pana Bc. Petr Machovce pojednává především o rentgenografickém 

studiu série tenkých mozaických vrstev hexagonálního LuFeO3.  

V teoretické části se autor věnuje detailnímu popisu reflektivity rentgenového záření na 

tenkých vrstvách a teorii rozptylu rentgenového záření na mozaických vrstvách. V experimentální 

části je potom pomocí těchto metod studována série vzorků hexagonálního LuFeO3, připravených  

na substrátech ze safíru (Al2O3, s a bez platinové mezivrstvy) a yttriem stabilizovaného oxidu 

zirkonia. Ze změřených křivek rentgenové reflektivity byly určeny parametry vrstev: tloušťky 

vrstev, drsnost jednotlivých rozhraní, drsnost povrchu a hustota materiálu. Z naměřených map 

reciprokého prostoru byly dále určeny strukturní parametry a parametry reálné struktury 

studovaných vrstev, tedy mřížové parametry vrstev a parametry mozaického modelu: střední 

velikost mozaických bloků, rozdělení velikostí mozaických bloků, vzájemná misorientace 

mozaických bloků a mikrodeformace. 

Práce má 61 stran, je dobře strukturovaná a logicky členěná. Její grafická, formální i 

jazyková úroveň je na vysoké úrovni, neobsahuje téměř žádné věcné ani tiskové chyby. Měl bych 

pouze terminologickou připomínku. Místo pojmu hrubost povrchu by se v češtině mělo v tomto 

případě používat slovo drsnost. Odbornou úroveň práce považuji za výbornou, předkládané 

výsledky za nové, původní a originální.  

Pan Petr Machovec vypracováním této práce jasně ukázal vlastní píli, teoretické znalosti 

při pochopení teoretických modelů popisu rozptylu rtg. záření i experimentální schopnosti během 

provádění laboratorních experimentů, vyhodnocování a fitovaní změřených dat. Na základě výše 

zmíněného doporučuji tuto práci uznat jako diplomovou a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuse: 

1. V práci jsou definovány parametry mismatch f, misfit 𝛿∥, 𝛿⊥ a stupeň plastické deformace R. 

Význam těchto parametrů je z definice zřejmý pro kombinaci kubického substrátu a kubické 

vrstvy. Nicméně v našem případě je vrstva hexagonální a taktéž jedním z použitých substrátů je 

trigonální safír. Může autor komentovat, jak se v tomto případě vyjadřuje podobnost mříží 

substrátu a vrstvy?  

2. Model použitý k fitování map reciprokého prostoru: kolik měl tento model fitovaných 

parametrů, jakým způsobem byla normována intenzita měřených map, jak robustní/stabilní byl 

fit tímto modelem? 
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