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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Předložená bakalářská práce si klade za cíl syntézu a analýzu magnetických stavů vzácně-

zeminných sloučenin o složení RE2CoIn8 jako analogy sloučeniny Ce2CoIn8, která je známý 
supravodič. V druhé části práce se autor zaměřil na syntézu nových cerových sloučenin o složení 
CenTmIn3n+2m (T = Pt, Pd).  
Úvod práce je věnován kvalitní rešerši již zjištěných údajů o fyzikálním chování vybrané skupiny 
sloučenin strukturního typu REnTmIn3n+2m krystalizující v tetragonální soustavě a strukturním typu 
HonComGa3n+2m. V dalších částech se autor věnuje vysvětlení základních fyzikálních pojmů 
nezbytných pro pochopení práce a použitým experimentálním metodám. Stěžejní část této 
kapitoly je popis růstu monokrystalů, jež byl hlavní předmět autorovy práce.  
 Hned na počátku musím zdůraznit rozsáhlost předložené práce, která plyne z velmi široké 
palety užitých experimentálních metod, nemluvě o metodě růstu krystalů z kovového roztoku, 
jejíž úspěšné zvládnutí vyžaduje mnoho zkušeností. V tomto ohledu by mohla být prezentovaná 
práce prací diplomovou. 

Nejdůležitější částí práce je kapitola 6 věnovaná získaným experimentálním výsledkům, 
jejich interpretaci a diskuzi. Zdůrazňuji, že kapitoly vlastních výsledků tvoří poloviční část této 
rozsáhle práce. Autor se v první části věnoval studiu struktury a kvality připravených krystalů o 
složení (Pr, Nd, Dy)2CoIn8 metodou rentgenové difrakce a elektronové mikroskopie. Na základě 
experimentálních dat autor potvrzuje paramagnetický základní stav sloučeniny Pr2CoIn8 a 
antiferomagnetické základní stavy sloučenin Nd2CoIn8 a Dy2CoIn8. U sloučeniny Dy2CoIn8 byla 
navíc detekována série polem indukovaných magnetických přechodů na magnetizačních 
smyčkách, na jejichž základě byl autor schopen sestavit magnetický fázový diagram.  

Ve studii věnované cerovým sloučeninám autor úspěšně připravil zcela nové sloučeniny 
Ce3PdIn11, Ce3PtIn11 a poprvé sloučeninu Ce2PtIn8 v monokrystalické formě. Diskuze je věnována 
především přechodu supravodivého stavu v magnetický v systému Ce2PdIn8 - Ce3PdIn11, jež 
přináší nový parametr-dimensionalitu, do fyziky dané oblasti.      

Předkládanou práci jednoznačně doporučuji uznat jako bakalářskou práci. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1) Mohl by autor podrobněji osvětlit zdroj rozdílu základních magnetických stavů sloučenin 
Pr2CoIn8 a antiferomagnetických Nd2CoIn8 a Dy2CoIn8? 

2) Autor analyzoval všechny připravené sloučeniny metodou práškové rentgenové difrakce a 
EDX analýzou. V případě Pr, Nd, Dy sloučenin výsledky EDX analýzy poukauzují na 
jednofázové vzorky což je v rozporu s výsledky rentgenové difrakce, kde je detekováno 
20-30 % nečistot. Má autor pro tento rozdíl vysvětlení? 
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