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Kristinu Vláškovou jsem poznal v roce 2015 jako magisterskou studentku zabývající se 

studiem magnetických vlastností Ce intermetalik. Výběrem doktorské práce pod mým vedením 

v roce 2016 změnila předmět svého zájmu. Doktorská práce Kristiny Vláškové je zaměřena na 

přípravu, charakterizaci a magnetické vlastnosti geometricky frustrovaných vzácnozeminných 

oxidů z rodiny 227 iridátů. Nutno zdůraznit, že řečená problematika a sloučeniny nebyly na 

domovské katedře, a prakticky ani v rámci České republiky, studovány. V prvních letech 

doktorského studia se Kristina Vlášková významnou měrou podílela na vývoji a optimalizaci 

metod pro přípravu těchto materiálů na Katedře fyziky kondenzovaných látek. Připravené 

materiály charakterizovala pomocí celé škály makroskopických a mikroskopických technik, 

včetně pružného a nepružného rozptylu neutronů nebo muonové spinové rezonance. 

Doktorská práce Kristiny Vláškové má experimentální charakter. Práce obsahuje stručný 

teoretický úvod, popis experimentálních principů a technik použitých k přípravě a studiu 227 

oxidů, kompaktní přehled předchozích výsledků; a většinu práce (zhruba 2/3) tvoří popis 

a diskuze experimentálně dosažených výsledků. Nejvýznamnější výsledky doktorské práce lze 

shrnout v následujících bodech: 

(i) Jde především o přípravu vzácnozeminných pyrochlor iridátů a její optimalizaci. Mimo 

jiné byl v rámci práce syntetizován nový zástupce 227 rodiny: Tm iridát. Zároveň se nám 

podařilo podstatně zvětšit monokrystaly studovaných oxidů. Ačkoliv se tyto materiály studují 

na řadě zahraničních pracovišť, monokrystaly přijatelných rozměrů se připravují pouze na 

dvou z nich. V současné době se kvalitou a velikostí připravovaných monokrystalů k těmto 

pracovištím může naše katedra směle řadit, a to i díky práci Kristiny Vláškové.  

(ii) Dálším významným přínosem práce je finalizace fázového diagramu rodiny 

vzácnozeminných pyrochlor iridátů. V rámci práce byly připraveny a studovány do značné 

míry opomíjené iridáty s těžkou vzácnou zeminou. Jejich důkladná charakterizace umožnila 

doplnění fázového diagramu; tedy závislosti teploty magnetického uspořádání Ir podmříže na 

iontu vzácné zeminy a související změny vodivostních vlastností materiálů. 

(iii) Práce rovněž přispěla k porozumění magnetickým vlastnostem studovaných materiálů. 

Na Er a Tm iridátech byly provedeny experimenty muonové spinové rezonance, neutronové 

difrakce a nepružného rozptylu neutronů. Experimenty, společně s dalšími makroskopickými 

studiemi, přinesly nové informace o magnetickém uspořádání Ir podmříže, magnetických 

korelacích mezi Er ionty, a v neposlední řadě umožnily určit krystalové pole v těchto 

sloučeninách a interpretovat tak magnetické vlastnosti spojené s ionty vzácných zemin. 



(iv) Netriviální výsledky byly dosaženy také studiem dynamických vlastností materiálů 

spojených s Ir podmříží. Současné výsledky naznačují, že kromě dlouho-dosahového 

antiferomagnetického uspořádání v jednotlivých magnetických doménách, se na hranicích 

mezi doménami formuje nezanedbatelná feromagnetická komponenta. Hranice domén tak 

vykazuje značně odlišné magnetické a s tím související vodivostní vlastnosti, které lze 

ovlivňovat vnějším magnetickým polem. Právě vodivostní vlastnosti na hranicích 

antiferomagnetických domén jsou v současné době na příbuzných sloučeninách diskutovány 

z hlediska možného využití ve spintronice. Tuto část doktorské práce považuji za otevřenou. 

Další experimenty, především na nově připravených monokrystalech, jsou nutné k plnému 

vysvětlení a pochopení pozorovaných vlastností. 

Výsledky práce Kristiny Vláškové byly prezentovány ve 20 publikacích, přičemž polovina 

těchto publikací je spojena s předkládanou doktorskou prací. Tyto publikace byly již 39-krát 

citovány, bez auto-citací. Doktorská práce obsahuje množství dosud nepublikovaných 

výsledků. Na příslušných publikacích se v současné době pracuje. Zároveň je třeba zmínit, že 

doktorská práce, z důvodu přehlednosti, neobsahuje výsledky dosažené na dalších zástupcích 

rodiny 227, tedy tzv. titanátech a zirkonátech. Tyto výsledky jsou také průběžně publikovány.  
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