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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Magnetické yttrito-železité granáty jsou klasickým příkladem ferrimagnetického materiálu se
dvěma magnetickými podmřížemi, a staly se tak např. prototypem při formulování teorie
ferimagnetismu. Nalezly a stále nalézají uplatnění v technických oborech. Granátové filmy jsou
využívány v optických, magnetooptických nebo mikrovlnných aplikacích, kde je důležité mít
informace o faktorem ovlivňujícím jejich fyzikální vlastnosti, mezi které patří přítomnost a
koncentrace intrinsických defektů, nečistot a cílených substitucí. Spektroskopie jaderné magnetické
rezonance (NMR) představuje lokální metodu, která je principielně schopna takové informace
poskytnout.
Cílem bakalářské práce P. Schimma bylo prověřit, zda a jakým způsobem se ve
spektrech 57Fe NMR granátových epitaxních filmů projevuje substituce kobaltu v kationtových
pozicích. Jednalo se jednak o případ samostatné substituce Co, a jednak o párové substituce, kdy je
Co doprovázen Ge nebo Ca. Úkol zaměřený na detekci rezonance 57Fe granátů s kobaltem dosud na
našem pracovišti ani v publikované literatuře nebyl řešen. V rámci bakalářské práce byly ve
spektrech vzorků měřených při teplotě 4,2K nalezeny satelitní struktury indukované substituenty a
byla provedena jejich základní analýza.
Zapojená metodika (FT NMR) je poměrně složitou technikou po stránce teoretického popisu
i zvládnutí experimentálního zařízení a zpracování experimentálních dat. Navíc, na rozdíl od
spektroskopie NMR vysokého rozlišení, kdy je možno pro získání spektra excitovat celý jeho
frekvenční obor naráz při jedné frekvenci pulsu, je experiment pro magnetické látky časově mnohem
náročnější, neboť je nutno spektrum sestavit z mnoha provedených dílčích měření s postupným
krokem v excitační frekvenci.
Během řešení bakalářské práce student kombinovaného studia pan Petr Schimm postupoval
samostatně, s velkou přesností při provádění experimentů a vyhodnocení získaných dat. Prokázal
potřebné znalosti a experimentální dovednosti nutné ke zvládnutí zadaného úkolu. Považuji proto
jeho bakalářskou práci za vynikající a doporučuji k obhajobě.
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