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Oponentský posudok doktorskej dizertačnej práce 

“Hyperjemné interakce v multiferoikách obsahujícich železo” 

 

Dopisom prodekana pre študijné záležitosti Matematicko-fyzikálni fakulty Univerzity Karlovy v 

Prahe, pána docenta Mgr. Michala Kulicha, Ph.D., zo dňa 03. 06. 2021, som bol požiadaný o 

vypracovanie oponentského posudku na vyššie uvedenú doktorskú dizertačnú prácu doktoranda 

Mgr. Tomáša Kmječa, ktorý sa uchádza o získanie titulu Ph.D. (Philosophiae Doctor) v študijnom 

programe P4f-3 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výskum. 

 

Charakteristika predloženej doktorskej dizertačnej práce 

Predložená doktorská dizertačná práca je zameraná na experimentálne štúdium štruktúrnych a 

funkčných vlastností multiferoických tuhých látok obsahujúcich železo, menovite materiálov 

Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3 (x = 0 – 1), Pb(Fe0,5Sb0,5)O3, BaYFeO4 a LiFePO4. Ťažisko práce spočíva v 

aplikácii 57Fe Mössbauerovej spektroskopie umožňujúcej získanie hyperjemných parametrov a ich 

teplotných závislostí, z ktorých boli určené valenčné a spinové stavy katiónov železa v jednotlivých 

mriežkových polohách skúmaných komplexných oxidov, teploty fázových prechodov a typy 

magnetického usporiadania jednotlivých fáz v širokom intervale teplôt. Dosiahnuté výsledky 

prezentované v práci boli publikované v období rokov 2019 – 2021 v piatich vedeckých článkoch, v 

ktorých je pán Mgr. Tomáš Kmječ prvým autorom (3 publikácie) alebo spoluautorom (2 publikácie). 

Vzhľadom na impakt faktor (IF) renomovaných vedeckých časopisov, v ktorých sú publikácie 

prezentované (napríklad, J. Alloys Compd.: IF = 4,650; Phys. Rev. Mater.: IF = 3,989; J. Magn. 

Magn. Mater.: IF = 2,993), je nutné poznamenať, že výsledky dizertačnej práce doktoranda už 

prešli náročným rigoróznym peer review procesom. 

 

Aktuálnosť témy doktorskej dizertačnej práce 

Objektom výskumu predloženej dizertačnej práce sú jednofázové komplexné oxidy s 

multiferoickým správaním; t.j., materiály, v štruktúre ktorých v určitej oblasti teplôt existuje zároveň 
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viac spontánnych usporiadaní (fero-, feri-, antiferomagnetické, feroelektrické, feroelastické). Tieto 

materiály maju vysoký aplikačný potenciál. Dôsledkom toho je, že vývoj nových metód ich prípravy 

ako aj štúdium ich štruktúrnych a fyzikálnych (obzvlášť magnetických, elektrických a 

mechanických) vlastností sú v súčasnosti v strede záujmu základného výzkumu. Pre štúdium si 

doktorand zvolil multiferoiká, ktoré sú doposiaľ neúple preskúmané. Ako je uvedené v jeho 

dizertačnej práci, za posledných 7 rokov pribúda vo vedeckej literatúre každoročne približne 1000 

originálnych prác týkajúcich sa multiferoík. Aj tento fakt dokumentuje, že problematika 

multiferoických materiálov riešená v dizertačnej práci je vysoko aktuálna. 

 

Význam dosiahnutých výsledkov z hľadiska ich vedeckého prínosu pre rozvoj vedného 

odboru a ich pôvodnosť 

Pán Mgr. Tomáš Kmječ dosiahol viaceré zaujímavé a originálne výsledky týkajúce sa 

hyperjemných interakcií a makroskopického správania železo-obsahujúcich multiferoík, z ktorých 

je možné vyzdvihnúť, napríklad: 

(i)  určenie distribúcie atómov Fe a Nb v systéme Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3 (x = 0 – 1); dôkaz, že 

distribúcia týchto atómov v B-polohách perovskitovej štruktúry je náhodná len v prípade x = 1. 

V ostatných prípadoch, obzvlášť pre malé hodnoty koncentrácie Ba, sú v štruktúre prítomné 

mikroskopické klastre obsahujúce lokálne buď prevážne Fe alebo Nd. Tento štruktúrny jav sa 

odzrkadľuje v makroskopických vlastnostiach materiálu; so zväčšujúcou sa koncentráciou Ba 

klesá teplota prechodu systému do magneticky usporiadaného stavu;  

(ii)  konštrukciu úplného magnetického fázového diagramu pre systém Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3 (x = 

0 – 1); určenie oblastí vo fázovom diagrame, kde systém vykazuje stav spinového skla a 

koexistenciu spinového skla a antiferomagneticky usporiadanej fázy; 

(iii)  experimentálne odhalenie antiferomagnetického usporiadania v Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 pod teplotou 

~ 30 K kombináciou výsledkov Mössbauerovej spektroskopie a neutrónovej difrakcie; 

(iv)  určenie hyperjemných parametrov iónov Fe v dvoch kryštalograficky neekvivalentných 

polohách v štruktúre BaYFeO4 v širokom intervale teplôt; identifikácia rôznych typov 

magnetizmu v materiáli: superparamagnetizmu (pre T  50 K), antiferomagnetizmu so stavom 

vĺn spinovej hustoty (pre 35 K  T  50 K), antiferomagnetizmu s cykloidálnou spinovou 

štruktúrou (pre 17 K  T  35 K) a stavu spinového skla (pre T  17 K). 

(v)  získanie teplotnej závislosti hyperjemných parametrov pre LiFePO4 v rozmedzí teplôt 4,2 K – 

60 K; verifikácia výsledkov neutrónovej difrakcie, známych z literatúry, metódou 

Mössbauerovej spektroskopie, ktoré dokumentujú antiferomagnetický stav LiFePO4 pod 

teplotou ~ 50 K; určenie detailného usporiadania magnetických momentov Fe2+ katiónov v 

antiferomagnetickom stave v elementárnej bunke LiFePO4 metódou DFT výpočtov. 

Uvedené výsledky dokumentujú, že predložená doktorská dizertačná práca je originálnym a 

hodnotným prínosom pre ďalší rozvoj vedného odboru Fyzika kondenzovaných látek a materiálový 

výskum. 
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Zvolené vedecké metódy a postupy spracovania témy dizertačnej práce 

Hlavnou experimentálnou metódou použitou v práci je 57Fe Mössbauerova spektroskopia, ktorá 

umožnila autorovi objasniť lokálnu štruktúru, chemický (valenčný) a magnetický stav katiónov 

železa v študovaných multiferoikách. Pre dizertačnú prácu je však chrakteristická aplikácia 

množstva experimentálnych techník (napr. röntgenová difrakcia, röntgenová absorpčná 

spektroskopia, röntgenová fluorescenčná spektrometria, elektrónová mikroskopia, neutrónová 

difrakcia, SQUID magnetometria, jadrová magnetická rezonancia). Mnohé z týchto 

experimentálnych metód komplementárnym spôsobom prispeli k objasneniu lokálnej štruktúry a 

makroskopického správania študovaných mutiferoík. Ako príklad môže byť uvedená kombinácia 

magnetometrie, jadrovej magnetickej rezonancie a Mössbauerovej spektroskopie, ktorá umožnila 

doktorandovi skonštruovať úplný magnetický fázový diagram pre systém Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3 (x 

= 0 – 1). Aplikácia uvedených experimentálnych metód je vo všetkých prezentovaných prípadoch 

opodstatnená; vyhodnotenie a interpretácia nameraných dát sú korektné. Pozitívom práce z 

metodického hľadiska je aj vývoj uzavretého LN2 palcového kryostatu, ktorý bol skonštruovaný, 

funkčne overený a aplikovaný v rámci zrealizovaných 57Fe Mössbaureových experimentov pri 

teplotách od 95 K do 290 K. 

 

Formálne spracovanie doktorskej dizertačnej práce 

Práca je napísana prehľadne, s logickou stavbou jednotlivých častí (práca má celkovo 11 kapitol). 

Dosiahnuté výsledky týkajúce sa jednotlivých skúmaných multiferoík I. druhu s perovskitovou 

štruktúrou (Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3 a Pb(Fe0,5Sb0,5)O3), multiferoika II. druhu (BaYFeO4) a systému 

LiFePO4 sú prezentované v troch hlavných (3. – 5.) kapitolách. Závery práce uvedené v 6. kapitole 

sú formulované jasne a jednoznačne. Práca má veľmi dobrú formálnu úpravu, s minimom 

formálnych nedostatkov (prevážne preklepov), ktoré vôbec neovplyvňujú jej vedeckú kvalitu. 

 

Námety a otázky do diskusie pri obhajobe doktorskej dizertačnej práce 

Napriek vedeckému prínosu autora, zostáva množstvo vedeckých problémov týkajúcich sa 

štruktúry, funkčného správania multiferoík a ich fyzikálnej interpretácie nedoriešených. Do diskusie 

pri obhajobe dizertačnej práce predkladám nasledujúce otázky: 

1).  Pomocou Mössbauerovej spektroskopie autor preukázal prítomnosť mikroskopických 

antiferomagneticky usporiadaných Fe- alebo Nd- klastrov v štruktúre Pb1−xBax(Fe0,5Nb0,5)O3 (x 

= 0 – 1). Nepokúšal sa autor určiť veľkosť týchto klastrov? Nie je možné potvrdiť ich prítomnosť 

nezávislou (napr. TEM) experimentálnou technikou? Najmä vo vzorkách s vyššou 

koncentráciou Ba nebolo možné potvdiť ich prítomnosť ani neutrónovou difrakciou. 

2).  Podobne, aj v systéme Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 je už pri teplote ~ 250 K predpokladaná prítomnosť 

oblastí (klastrov) nanometrických rozmerov, v ktorých sú spiny orientované antiparalelne. 

Existuje experimentálny dôkaz ich existencie? V ktorých ďalších systémoch bolo doteraz 

popísané takzvané “gigantické superspinové antiferomagnetické usporiadanie“? Ako sa tento 

jav prejavuje a aký je jeho mechanizmus? 
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3).  Magnetické usporiadanie vzorky BaYFeO4 bolo v intervale teplôt 35 K – 50 K interpretované 

ako antiferomagnetické so stavom vĺn spinovej hustoty. Aký je stav poznania zahrňujúci 

výsledky súčasných vedeckých štúdií týkajúce sa podstaty formovania tohto typu magnetizmu? 

4).  Je všeobecne známe, že feroelektrické a magnetické usporiadania majú v jednofázovom 

systéme tendenciu navzájom sa vylučovať. V prípade LiFePO4 nebolo doposiaľ experimentálne 

preukázané jeho feroelektrické usporiadanie ani magnetoelektrická väzba. Je tento materiál 

vôbec multiferoikom? 

5).  Praktická aplikácia multiferoík zaostáva a nereflektuje ich súčasný intenzívny základný 

výskum. Je zrejmé, že tento fakt je ovplyvnený hlavne relatívne nízkou teplotou ich prechodu 

do magneticky usporiadaného stavu. Aký je súčasný stav výskumu multiferoických materiálov s 

potenciálnym magnetickým prechodom posunutým do oblasti blízko izbovej teploty? 

 

Záver 

Konštatujem, že autor predloženej doktorskej dizertačnej práce preukázal veľký prehľad v danom 

vednom odbore. Zvolená téma práce je vysoko aktuálna a plne zapadá do programu P4f-3 Fyzika 

kondenzovaných látek a materiálový výskum. Predložená práca spĺňa všetky kritéria kladené na 

doktorské dizertačné práce a preukazuje predpoklady autora k samostatnej tvorivej práci. Komisii 

pre obhajobu doktorských dizertačných prác Matematicko-fyzikálni fakulty Univerzity Karlovy v 

Prahe preto doporučujem prijať predloženú doktorskú dizertačnú prácu k obhajobe a 

následne po úspešnom obhájení udeliť pánovi Mgr. Tomášovi Kmječovi akademický titul Ph.D. v 

odbore P4f-3 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výskum. 

 

 

V Karlsruhe 06. 07. 2021 

 

 

 

 

Prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc. 


