
Posudek disertační práce Tomáše Kmječe 

Hyperjemné interakce v multiferoikách obsahujících železo 

Předložená disertační práce je věnována studiu, dominantně metodou Mössbauerovy 

spektroskopie, některých multiferoických materiálů obsahujících železo. Hlavními metodami studia 

jsou, kromě Mössbauerovy spektroskopie, prášková neutronová difrakce, jaderná magnetická 

rezonanční spektroskopie a magnetická měření. Jako další metody výzkumu jsou použity rentgenová 

fluorescenční spektroskopie, elektronová skenovací mikroskopie, atomová absorpční spektrometrie, 

rentgenová prášková difrakce, které byly použity k charakterizaci studovaných materiálů v různých 

stadiích jejich přípravy. 

Aktuálnost tématu disertační práce. 

Multiferoika, materiály jejichž vlastnosti jsou současně ovlivnitelné elektrickým a magnetickým 

polem, případně mechanickým polem, jsou v současnosti intenzivně zkoumány, především z důvodu 

jejich potenciálního využití v oblasti spintroniky a senzoriky.  

Členění disertační práce.    

Vlastní práce o rozsahu 176 stran je rozdělena do 6 kapitol a je doplněna 5 pomocnými 

kapitolami. Velmi bohatý seznam citované literatury obsahuje 181 položek. V seznamu publikací 

autora disertační práce je uvedeno 5 prací přímo souvisejících s tématem dizertační práce a dalších 35 

publikací. 

První kapitola dizertační práce je věnována úvodu do problematiky feroických a  

multiferoických materiálů. Čtenář se zde seznamuje se základními pojmy a historií objevu a studia 

těchto materiálů. Je zde definován záměr vlastní dizertační práce, vybraných multiferoik 1. i 2. druhu. 

Ve druhé kapitole jsou autorem představeny použité experimentální metody v rozdělení na 

charakterizační a hlavní metody.  Metoda Mössbauerovy spektroskopie je představena podrobněji jak 

z pohledu teoretických základů, tak i z pohledu využité experimentální techniky, včetně 

experimentálních možností pracoviště autora práce. Ostatní metody jsou představeny stručně 

s důrazem nejen na jejich přínos, ale i případná omezení. 

Třetí kapitola je zaměřena na představení studovaných materiálů, detailnímu postupu jejich 

přípravy a prezentaci výsledků měření. Výsledky jsou průběžně diskutovány. Autorem byly studovány 

materiály s perovskitovou strukturou, sloučeniny Pb1-xBax(Fe0,5Nb0,5)O3 (x = 0 – 1). Výsledkem studia 

těchto vzorků je skutečnost, že atomy železa a niobu nejsou ve struktuře (B – pozice perovskitové 

struktury) rozděleny náhodně, ale v závislosti na poměru mezi množstvím olova a barya, jsou 

formovány mikroskopické klastry obsahující dominantně železo nebo niob. Získaná experimentální 

data dovolila autorovi zkonstruovat úplný magnetický fázový diagram sloučeniny Pb1-xBax(Fe0,5Nb0,5)O3 

(x = 0 – 1).  

Dalším studovaným materiálem perovskitové struktury byla sloučenina Pb(Fe0,5Sb0,5)O3, kde 

hlavním cílem bylo určení hyperjemných parametrů mössbauerovskou spektroskopií. Výsledkem 

studia je určení hodnot hyperjemných parametrů pro různé uspořádání atomů Fe a Sb. Pro vybraný 

vzorek byly změřeny teplotní závislosti hyperjemných parametrů. Byly určeny oblasti strukturních a 

magnetických přechodů, což je v souladu s výsledky jiných měření, především s neutronovou 

práškovou difrakcí. 



Studovaným multiferoikem 2. druhu byla sloučenina BaYFeO4 (kapitola 4), kde opět cílem bylo 

určení hyperjemných parametrů a jejich teplotních závislostí Mössbauerovou spektroskopií. Výsledky 

Mössbauerovy spektroskopie byly konfrontovány především s magnetickými měřeními. Byly určeny 

teploty dvou antiferomagnetických přechodů. Z výsledků je možné usuzovat na superparamagnetické 

uspořádání nad teplotou 50 K, na uspořádání stavu vln spinové hustoty v intervalu 35 – 50 K a 

cykloidální uspořádání pod teplotou 35 K.  

Pátá kapitola je věnována poslednímu studovanému vzorku, potencionálnímu multiferoiku 

LiFePO4. Mössbauerovou spektroskopií byla změřena závislost hyperjemného pole v oblasti 5 – 60 K, 

měření byla doplněna výsledky magnetických měření. Experimentální výsledky byly doplněny 

teoretickými výpočty možných uspořádání magnetických momentů.  

Postupy řešení a výsledky dizertační práce. 

Velmi oceňuji systematický přístup autora k vlastnímu výzkumu. Tento přístup je založen na 

důkladném studiu příslušné odborné literatury. Vlastní výzkum autora vychází z vytipování chybějících 

dat a prázdných míst předchozích studií. Ve vlastním výzkumu jsou vhodně kombinovány 

experimentální metody. Jsou využívaný údaje z dřívějších studií publikovaných různými autory. Popis 

jednotlivých studií a diskuze jejich výsledků je proveden systematicky a podrobně. Při studiu byly 

využity spolupráce se zahraničními a mezinárodními výzkumnými pracovišti. 

V šesté kapitole dizertační práce jsou shrnuty hlavní výsledky získané autorem při studiu 

jednotlivých materiálů. Zároveň zde autor upomíná metodický přínos předkládané dizertační práce. 

Toto spočívá v rozšíření experimentálních možností pracoviště autora jak po stránce technické, tak i po 

stránce metodiky mössbauerovských měření a experimentálního výzkumu obecně (provázání různých 

experimentálních metod).  

K obsahu a textu disertační práce mám tyto připomínky a komentáře. Práce je napsána velmi 

čtivě. Bohužel jsem identifikoval několik drobných formálních nedostatků, které však v žádném případě 

nesnižují hodnotu dizertační práce. Bohužel zřejmě volbou typu písma došlo k nesprávnému vytištění 

některý vztahů, např. str. 36, str. 38 (2.12), aj. Popisy některých obrázků jsou provedeny příliš malým 

písmem, např. obr. 3.6, obr. 3.32. Identifikoval jsem několik málo překlepů. 

Autor v závěru ukazuje výhled do budoucích studií, kde hovoří o studiu LiFePO4 z pohledu 

změny valence iontů železa při nabíjecích a vybíjecích procesech akumulátorů. Mohl by autor při 

obhajobě detailněji charakterizovat představu těchto studií z pohledu aplikace „in-situ“ Mössbauerovy 

spektroskopie. 

Dle mého názoru dizertační práce splňuje podmínky kladené na tento typ prací. Výsledky všech 

dílčích studií dizertační práce byly publikovány ve vědeckých periodikách. Z mého pohledu předložená 

disertační práce patří do skupiny nadprůměrných prací. Doporučuji dizertační práci k obhajobě. 

 

 

V Olomouci, 5. 7. 2021     prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 


