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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Předložena bakalářská práce si klade za cíl popis vlivu strukturní symetrie materiálů na 
jejich magnetické a supravodivostní chování. Autor se zaměřuje na skupinu intermetalických 
sloučenin o složení REIr2Si2, která je předmětem vědeckého zájmu díky existenci dvou 
polymorfních forem, které umožňují podobná studia vlivu symetrie na materiálové vlastnosti 
očištěné od dalších možných příspěvků.  

Úvod práce je věnován kvalitní rešerši již zjištěných údajů o fyzikálním chování vybrané 
skupiny sloučenin se zaměřením na sloučeniny LaIr2Si2 a YIr2Si2, kde jsou zdůrazněny značné 
rozdíly a rozporuplnosti ve výsledcích různých autorů ohledně přítomnosti supravodivosti. Na 
základě rešerše byla vybrána sloučenina SmIr2Si2 pro studium vlivu symetrie na magnetismus. 
 Hned na počátku musím zdůraznit rozsáhlost předložené práce, která plyne z velmi široké 
palety užitých experimentálních metod, jejichž popisu a principu jsou věnovány první kapitoly 
práce. V tomto ohledu by mohla být prezentovaná práce prací diplomovou.  
Nejdůležitější částí práce je kapitola 5 věnovaná získaným experimentálním výsledkům, jejich 
interpretaci a diskuzi.  Podstatná část výsledků práce je věnována studiu struktury připravených 
materiálů různými metodami včetně podrobného studia tepelného zpracování, které je klíčové pro 
přípravu příslušných polymorfů. Na základě podrobné analýzy experimentálních dat autor potvrdil 
existenci supravodivosti výhradně na vysokoteplotních polymorfech Y a La sloučeniny, čímž 
jednoznačně potvrdil významný vliv symetrie na supravodivost zmíněných materiálů a současně 
vnesl světlo do rozporuplných informací v odborné literatuře. Na Sm sloučenině identifikoval na 
obou polymorfech sérii 4 magnetických přechodů lišících se teplotou uspořádání.  
 Výsledky autorových studií jsou základem dvou připravovaných publikací 
v impaktovaných časopisech.  
 Autor bakalářské práce navíc nad rámec svých povinností významnou měrou přispěl ke 
zprovoznění technologie zpracování keramických materiálů metodou sintrování a prokázal 
značnou míru samostatnosti a tvůrčího přístupu ke všem řešeným úkolům. 
Na základě těchto skutečností navrhuji práci Michala Vališky na Cenu děkana za nejlepší 
bakalářskou práci.  
Předkládanou práci jednoznačně doporučuji uznat jako bakalářskou práci. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Proč jsou některé fáze rozlišeny ve škále šedi na obrázcích z BSE detektoru, přestože pozdější 
EDX analýza prokázala totožné chemické složení. 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
⌧ výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
 
Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: V Praze, 6.6.2011,  
 
          RNDr. Jiří Popíšil 


