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Hyperjemné interakce v multiferoikách obsahujících železo 

 

Tomáš Kmječ vystudoval obor fyzika pevných látek na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v roce 1991, diplomovou práci obhájil na téma: “Využití měření doby 

života positronů ke studiu deformačního poškození materiálů“. Po absolvování základní 

vojenské služby v roce 1992 začal pracovat v Kriminalistickém ústavu Policie České republiky 

v Praze nejprve na oddělení balistiky a od roku 2002 na oddělení chemie a fyziky jako znalec 

v oborech kriminalistická balistika a anorganická chemie. Na závěr svého působení 

v Kriminalistickém ústavu obdržel Tomáš Kmječ cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky 

v oblasti bezpečnostního výzkumu za projekty v oblasti analýzy povýstřelových zplodin (GSR). 

V letech 2012-2021 působil jako soudní znalec jmenovaný KS Praha v oborech kriminalistická 

balistika, zbraně, střelivo a výbušniny, a kriminalistická fyzikální chemie. 

V únoru roku 2012 nastoupil Tomáš Kmječ jako vědecký pracovník na katedru fyziky 

nízkých teplot Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu 

materiálů na bázi železa ve společné laboratoři Mössbauerovy spektroskopie. Od září 2012 

začal studovat obor „Fyzika pevných látek a materiálový výzkum“ v doktorském studijním 

programu. Tomáš Kmječ s přehledem zvládl teoretické základy hyperjemných interakcí ve 

studovaných materiálech a experimentální techniku a metodiku Mössbauerovy spektroskopie. 

V rámci své disertační práce se zaměřil na využití Mössbauerovy spektroskopie pro 

studium multiferoických materiálů, jako lokální jaderné metody, která poskytuje 

mikroskopický pohled na strukturní, elektronové a magnetické vlastnosti. Díky svému 

aplikačnímu potenciálu jsou v současné době multiferoické materiály středem zájmu 

materiálového výzkumu. Data z Mössbauerovy spektroskopie jsou doplněna o experimentální 

výsledky dalších fyzikálních metod, bez nichž by nebyla možná interpretace experimentálních 

výsledků, jako je prášková rentgenová difrakce a fluorescence, elektronová skenovací 

mikroskopie, atomová absorpční spektroskopie, neutronová difrakce, jaderná magnetická 

rezonance, rentgenová absorpční spektroskopie a měření magnetických vlastností.  

Přínos získaných výsledků disertační práce lze hodnotit ve dvou rovinách. Za prvé je to 

vědecký přínos ke studovaným materiálům, kde ve sloučenině Pb1-xBax(Fe0,5Nb0,5)O3 byly 

v závislosti na obsahu barya ve vzorcích pozorovány železné klastry v B-poloze perovskitové 

struktury, které zásadně ovlivňují uspořádaní magnetických momentů železných iontů. Na 

základě teplotních závislostí hyperjemných parametrů získaných z Mössbauerovy 

spektroskopie a dalších experimentálních metod se podařilo zkonstruovat magnetický fázový 

diagram. Ve vzorcích multiferoického perovskitu Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 s různým stupněm 

uspořádání iontů železa a antimonu v B-poloze perovskitové struktury bylo prokázáno, že 

uspořádání „anti-site“ defektů (Fe<->Sb) není úplně náhodné a dochází k tvorbě vrstevných 

poruch nebo klastrů. V mössbauerovských spektrech lze rozlišit dvě komponenty, jednu 

s lokální kubickou symetrií nejbližšího okolí jádra 57Fe a druhou, kde je lokální kubická 

symetrie narušena výskytem „anti-site“ defektů v nejbližším okolí. Na základě teplotních 

závislostí hyperjemných parametrů byly určeny ve vybraném vzorku teploty strukturního a 

magnetického přechodu, které jsou ve shodě s práškovou neutronovou difrakcí. V případě 

muliferoika II. druhu BaYFeO4, byly na základě kombinace výsledků Mössbauerovy 

spektroskopie, neutronové práškové difrakce a měření magnetických vlastností identifikovány 

magnetické přechody ze (super)paramagnetického stavu do stavu vln spinové hustoty, který se 

ve spektrech projevuje širokou distribucí hyperjemného magnetického pole. Z tohoto stavu při 

snížení teploty přechází magnetické momenty železa do cykloidálního uspořádání, kdy ve 

spektrech dochází k podstatnému zúžením čar umožňující rozlišení mezi oktaedrickou a 

pyramidální železnou polohou ve struktuře. Nakonec při dalším snížení teploty vzorek přechází 



do stavu spinového skla. Posledním materiálem studovaným v této disertační práci je 

potencionální multiferoikum LiFePO4, které se dnes hojně používá hlavně jako katoda 

v dobíjecích bateriových systémech. Na základě kombinace měření magnetických vlastností, 

Mössbauerovy spektroskopie a teoretických výpočtů je možné usuzovat pod Neélovou teplotou 

jak na silnou anizotropii magnetického hyperjemného pole na jádrech 57Fe, tak na silnou 

magnetokrystalovou anizotropii. V druhé rovině, metodické, bych hodnotil přínos Tomáše 

Kmječe velmi pozitivně. V rámci své disertační práce Tomáš Kmječ navrhl a zkonstruoval 

„palcový“ dusíkový kryostat pro měření mösbauerovských spekter v teplotním rozsahu 90 K – 

290 K. Tento kryostat popsaný v kapitole 2.2.5 umožňuje podstatně snížit náklady na kryogenní 

kapaliny. Dále přenesl své bohaté zkušenosti s různými fyzikálními a chemickými metodami 

z působení v Kriminalistickém ústavu do naší laboratoře Mössbauerovy spektroskopie. Podílel 

se aktivně na inovaci laboratoře a instalaci komerčních kryostatů se supravodivými magnety. 

Tomáš Kmječ se během svého působení na MFF UK také aktivně zapojil do výuky 

nejen v základních kurzech fyzikálního praktika I a IV, ale i pokročilých experimentálních 

metodách fyziky kondenzovaných soustav a pokročilých přednáškách o Mössbauerově 

spektroskopii. V roce 2018 získal ocenění děkana MFF UK za výborné umístění v hodnocení 

studentské ankety v kategorii Fyzikální praktikum. Jako konzultant se podílel na vedení 

bakalářské a diplomové práce Mgr. Lenky Kubíčkové a vedl několik studentských fakultních 

grantů.  

Během svého doktorského studia absolvoval Tomáš Kmječ několik krátkodobých 

pobytů na synchrotronech v Grenoblu (ESRF), v Hamburku (DESY) a Krakově (Solaris), kde 

získal pomocí fyzikálních metod, využívající synchrotronové záření ke studiu pevných látek 

(NFS, XAS, XRD), důležitá experimentální data pro svůj výzkum. 

Tomáš Kmječ je také úspěšným řešitelem grantu GAUK (8313 Hyperjemné interakce v 

multiferoikách) a významně se podílel na řešení 5 grantů GAČR (P204-10-0035, 13-11473S, 

14-12449S, 16-04340S, 19-02584S) jako člen řešitelského týmu. Jeho široký záběr a aktivní 

účast na výzkumu rozličných materiálů ve společné laboratoři Mössbauerovy spektroskopie se 

sice odrazila v délce studia a v pozdějším odevzdání disertační práce, ale přinesla originální 

experimentální výsledky, které byly prezentovány na mnoha mezinárodních konferencích 

(MSMS 2012 Olomouc, JEMS 2013 Rhodes, ICAME 2013 Opatia, APCOM 2014 Štrbské 

Pleso, ICM 2015 Barcelona, MSMS 2016 Liptovský Ján, APCOM 2016 Štrbské Pleso, JEMS 

2018 Mainz, MSMS 2018 Praha, CSMAG 2019 Košice) a publikovány ve 40 odborných 

článcích, ve kterých je Tomáš Kmječ autorem nebo spoluautorem s celkovým ohlasem 198 

citací. 

Disertační práce má vysokou odbornou i formální úroveň, až na drobné překlepy a 

nečitelnost několika vztahů na stranách 36, 40 a 41, a v rovnici 2.12, které vznikly asi konverzí 

do PDF formátu.  Získané originální výsledky byly prezentované na několika mezinárodních 

konferencích a shrnuty v 5 zahraničních odborných časopisech z nich ve třech figuruje Tomáš 

Kmječ jako první autor. Výsledky jeho dizertační práce mají i nezanedbatelný metodický 

přínos, pro měření teplotních závislostí mössbauerovských spekter a prvkovou analýzu 

studovaných vzorků. Mgr. Tomáš Kmječ přesvědčivě prokázal schopnost samostatné tvůrčí 

vědecké práce a experimentálního výzkumu v oblasti fyziky pevných látek. Jeho přínos k 

rozvoji experimentálních metod, bohatá publikační činnost i konferenční vystoupení dokazují, 

že jeho vědecká práce snese mezinárodní měřítka. Doporučuji proto, aby mu byl po úspěšné 

obhajobě udělen titul Ph.D. 

 

 

V Praze dne 6.7. 2021     doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr. 

              školitel 


