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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 



 

 Předkládaná diplomová práce se zabývá vývojem magnetických vlastností v sérii 

sloučenin TbNi(Al,In). Díky poměrně značné píli diplomanta práce nakonec překročila původní 

záměr, zejména pokud se týká množství použitých experimentálních metod. Svým rozsahem se 

tak do určité míry blíží spíše disertační práci. 

 Záměrem práce bylo studium vztahu parametrů krystalové struktury na typ 

magnetokrystalové anizotropie jak konkrétně u studovaných sloučenin, tak i zobecnění pro 

všechny sloučeniny TbTX se stejnou krystalovou strukturou. Práce zahrnuje širokou škálu 

experimentů, počínaje přípravou polykrystalických sloučenin, jejich charakterizaci pomocí rtg 

difrakce a částečně i elektronové mikrosondy, přes většinu standartních objemových měření 

dostupných v našich laboratořích až k mikroskopickému studiu magnetických struktur pomocí 

neutronové difrakce uskutečněnému v ILL Grenoble. Mezi méně standartní metody bych zařadil 

využití nízkoteplotní rtg difrakce na vzorku umístěném v magnetickém poli a měření odporu za 

hydrostatického tlaku. Výsledkem je tak velice komplexní pohled na strukturní a magnetické 

vlastnosti studované série TbNi(Al,In). Velice oceňuji zejména úspěšné vyhodnocení neutronové 

difrakce, jež bylo značně komplikované a mě samotnému se pro některé koncentrace příliš 

nedařilo. 

 Milan Klicpera v průběhu své diplomové práce prokázal schopnost samostatně pracovat na 

zvolené problematice a interpretovat naměřená data. Výsledky obsažené v diplomové práci byly 

již předmětem tří publikací v recenzovaných časopisech a byly autorem prezentovány na dvou 

mezinárodních konferencích. 

 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 Připravené sloučeniny obsahují určité malé množství cizí fáze. Té odpovídají cizí píky jak 

v rtg. difrakčním záznamu, tak v záznamu neutronové difrakce. Souhlasí navzájem pozice těchto 

píků? V kombinaci výsledků difrakce a mikrosondy, šlo by určit o jakou cizí fázi se jedná? 

 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
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