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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:



Autor se ve své práci věnuje studiu vývoje magnetokrystalové anizotropie v systému TbNiAl1-xInx 

pomocí studia fyzikálních vlastností v těchto materiálech.
V úvodní části předkládá stručný přehled magnetismu vzácných zemin a předchozích výsledků na 
hraničních materiálech (TbNiAl, TbNiIn). Následuje stručný přehled použitých experimentálních 
metod. Více než dvě třetiny práce jsou věnovány přehledu získaných výsledků a jejich diskusi. 
Zde  je  potřeba  vyzvednout  šíři  použitých  experimentálních  metod,  počínaje  přípravou  a 
charakterizací  vzorků,  přes  studium  objemových  vlastností  až  po  neutronovou  difrakci  a 
vyhodnocení získaných dat. Práce je uzavřena diskusí, seznamem použité literatury, přehledem 
symbolů a seznamem publikovaných výsledků.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
-  Plánuje  se  rozšíření  výzkumu do vyšších  polí?  Viz například  náznaky polem indukovaných 
přechodů pro x = 0,1 (obr. 4.29), příp. 0,4 (obr. 4.26e). 
-  V  části  4.6.2  je  na  několika  místech  zmíněno,  že  magnetické  momenty  odpovídající 
propagačním vektorům (0,0,0) a (½,0,½) jsou na sebe kolmé, nicméně z textu mi není jasné, jestli  
se jedná o předpoklad, či důsledek získaných dat. Jedná se o diskusi k substitucím s  x ≥ 0,5, v 
opačném případě je to zřejmé.
- V některých případech byla určená magnetická struktura v nesouladu s předpokládanými typy 
struktur (určenými na základě grupové analýzy), můžete tento domnělý rozpor blíže komentovat?

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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