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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Diplomová práce vznikla na pracovišti, které má dlouholeté zkušenosti se studiem supravodičů a 

diplomant měl tak dobré výchozí předpoklady pro svou jak experimentální tak i teoretickou práci. 

V prvních kapitolách autor shrnul  způsobem dostačujícím pro předloženou práci základní 

poznatky o chování supravodičů. Značná část je zde též věnována úvahám o vlivu 

demagntizačního faktoru na měřené magnetizační křivky. 

Nejrozsáhlejší čtvrtá kapitola  je věnována navrženému modelu vlivu  supravodivého přechodu na 

magnetizační křivky  vzorků s velkým i malým  demagnetizačním faktorem.   

Experimentální výsledky jsou shrnuty a diskutovány v 6. kapitole , kde je ukázáno na základě  

navrženého modelu na přechod velmi tenkého supravodiče prvního druhu z intermediálního  do 

smíšeného stavu, což je možno považovat za stěžejní výsledek předložené diplomové práce. 

Po formální stránce lze předložené práci stěží něco vytknout.  Cíle práce jsou jasně vymezeny, 

metody jejich dosažení jsou  dostatečně popsány.Drobné technické chyby v žádném případě 

nesnižují hodnotu předložené práce. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Práce pojednává v susceptibilitě jen o lichých  harmonických. Znamená to, že sudé harmonické 

jsou vždy nulové? A co na to experiment? 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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