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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení teplotní závislosti magnetické susceptibility tenkých 

olověných vrstev. Diplomant ukázal, že zatímco magnetizační křivky tlustších vrstev v 

intermediálním stavu souvisí s "demagnetizačním" faktorem vzorku, magnetizační křivky velmi 

tenkých vrstev o tloušťce srovnatelné s hloubkou vniku magnetického pole jsou podobné křivkám 

supravodičů II. typu. Tyto výsledky jsou v souladu se staršími experimentálními a teoretickými 

pracemi zabývajícími se tenkými supravodivými vrstvami, ale v té době ještě nebyl znám 

analytický model odezvy vrstvy ze supravodiče II. typu na příčné střídavé magnetické pole. 

Diplomant ukázal podobnost průběhu susceptibility tenčí olověné vrstvy s tímto modelem a s 

průběhem experimentálně získané susceptibility YBaCuO vrstvy (supravodič II. typu). Hlavním 

přínosem práce (diplomanta) je navržený model magnetizačních křivek v intermediálním stavu, 

který souvisí s "demagnetizačním" faktorem vzorku, a vysvětlení průběhu susceptibility tlustší 

vrstvy pomocí tohoto modelu. 
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� doporučuji  

� nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 
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