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Předložená disertační práce se zabývá strukturou a magnetismem vybraných 

sloučenin na bázi lanthanoidů a aktinodů, u některých z nich i jejich hydridy. S. 
Mašková je na poli magnetismu a hydridů již relativně zkušenou výzkumnicí. Své 
první zkušenosti se samostanou prací na tomto poli získávala již v rámci své 
bakalářské práce v letech 2005-2006 a při práci diplomové, „Hydridy 
intermetalických sloučenin uranu,“ obhájené v roce 2007.  Předložená disertace pak 
obsahuje vybrané nejvýznamější výsledky z následujícího období, t.j. let 2007-2013. 
Kromě studia hydridů sloučenin uranu, které volně navazuje na předměty výzkumu  
v předchozím období, se disertace týká především intermetalických sloučenin 
vzácných zemin typu 221 a jejich hydridů. U většiny sloučenin  byla dosud známa 
pouze krystalová struktura. Ta je charakterizována neobvyklou koordinací f-atomů, 
která může vést ke geometrické frustraci tzv. Shastry-Sutherlandova typu. Ta se má 
šanci projevit v sekvenci metamagnetických přechodů, které jsou ovšem, vzhledem 
k magnetokrystalové anizotropii, dobře pozovovatelné pouze na monokrystalech.  
Bylo tedy třeba přistoupit k syntéze monokrystalů a výsledkem práce je základní 
definice magnetického chování řady sloučenin (především typu RE2Pd2In) pro různé 
směry magnetického pole a v širokém oboru teplot. Druhá významná část výzkumu 
těchto sloučeni se týká hydrogenace. Hydrogenace a s ní spojená expanze krystalové 
mříže a vliv vodíku na vodivostní elektrony lze chápat jako další experimentální 
proměnné. Složení vzorku a obsazování jednotlivých intersticiálních poloh vodíkem 
je ale citlivou funkcí parametrů přípravy (tlak vodíku, teplotní režim), a jednotlivé 
vzorky jsou proto poněkud hůře definované než běžná intermetalika. Obvykle také 
nelze připravit monokrystaly a přímo studovat anizotropii. Práce s hydridy tedy 
potřebuje časově náročné laborování s různými režimy přípravy, vyhodnocování 
změn struktury monitorovaných primárně RTG difrakcí, která někdy ukáže nový 
strukturní typ, který je třeba identifikovat, určování obsahu vodíku tepelně 
indukovanou desorpcí atd. Jako skutečný oříšek se ukázal případ sloučeniny 
Nd2Ni2In, absorbující až 7 atomů H na f.u., což vede k výrazné ortorombické distorzi 
původní tetragonální struktury. Zde se nejen podařilo ukázat vztah ke struktuře 
výchozí, ale pomocí neutronové difrakce na deuteridu identifikovat 4 různé polohy D, 
některé z nich obsazené pouze částečně. Zajímavé je, že různé 221 sloučeniny reagují 
na absorpci vodíku různě. RE2Pd2In (kromě sloučeniny s La) absorbují, podobně jako 
všechny známé případy 221 sloučnin na bázi U, nejvýše 2 atomy H na f.u. Např. u 
La2Pd2In je to pak více než 4, a materiál se amorfizuje. Srovnáním těchto strukturních 
změn se objevuje jeden zásadní motiv – má-li dojít k absorpci více než 2 atomů, 
struktura nemůže zůstat tetragonální. Zjevným důvodem je, že atomy vodíku by byly 
příliš blízko k sobě.  

Izostrukturní sloučeniny uranu (a jejich hydridy) dávají několik unikátních 
případů, které jsou testem pro existující modely, svazující magnetickou anizotropii se 
směrem nejbližších vazeb mezi dvěma atomy U. Případ U2Ni2Sn, ve kterém jsou 



nejbližší vazebné páry jiné než v ostatních sloučeninách U2T2X, by se měl vyznačovat 
i odlišnou magnetickou anizotropií. Snaha o přípravu monokrystalu zde byla úspěšná 
a magnetická měření potvrdila, že se anizotropie skutečně mění. Dopováním Fe na 
místo Ni antiferomagnetismus mizí v kvantovém kritickém bodě. Hydrogenace, která 
pro U2Ni2Sn antiferomagnetismus výrazně posiluje, překvapivě neposunuje tento 
kvantový kritický bod v koncentračních souřadnicích – avšak na jeho „nemagnetické“ 
straně se překvapivě objevuje itinerantní feromagnetismus, který opětovně mizí až 
v bezprostřední blízkosti U2Fe2SnHx. Tento nemonotonní vývoj zjevně souvisí 
s variací meziuranových vzdáleností ve vztahu ke koncentracím tranzitivního prvku a 
vodíku. Z dalších úspěchů je třeba zmínit objev (náhoda přeje připraveným) nové 
sloučeniny se strukturou ZrNiAl, UNiZn, což je první sloučenina uranu tohoto typu 
obsahující zinek, a jeden ze zajímavých případů, kdy hydrid má vyšší symetrii než 
mateřská sloučenina. Sloučenin uranu, konkrétně UNiAl a jeho deuteridu, se také 
týkal experiment s vlivem vysokého tlaku na krystalovou strukturu, prokázující 
prohození směru vysoké kompresibility při prohození typů nejkratších páru U-U 
v důsledku hydogenace. Tento experiment má dalekosáhlé implikace pro chápání 
anizotropie elasticity a jejího vztahu ke směrům snadné magnetizace u uranových 
intermetalik obecně. 

Vlastní výzkumná čast je zakončena krátkým, ale velmi významným 
exkursem k transuranům. Studiem magnetických a termodynamických vlastností 
sloučeniny Pu19Os, která byla vybrána pro emulaci fáze -Pu, bylo prokázáno, že 
vzdálenost Pu-Pu není primárním ladícím parametrem elektronové struktury. Tento 
bod se stal po roce 2000 předmětem vášnivých debat a teprve v posledních letech 
převážil názor, že Pu není konvenční pásový systém, nýbrž se zde projevují 
komplikované mnohaelektronové jevy.  

Práce tak obsahuje poměrně velmi velké množství experimentálních dat. Z 16 
původních publikací přibližně 2/3 jsou založeny na datech, která jsou zde 
prezentována. Další publikace budou nepochybně následovat, 4 další jsou již ve fázi 
recenzního řízení. Řada projektů bude pokračovat, např. pro získání skutečně 
konkluzivních poznatků o magnetických strukturách sloučenin a jejich vztahu 
k Shastry-Sutherlandově mříži budou v tomto roce započaty experimenty s využitím 
neutronové difrakce. Ta byla dosud aplikována spíše výjimečně.  

Fakt, že některé výsledky již byly publikovány, jiné však ještě ne, se promítá 
do nestejné úrovně diskuse u různých částí a do absence jistého jednotícího pohledu. 
Čtenář by např. ocenil srovnání expanze vzácnozeminných sloučenin RE2T2X, velmi 
pěkně provedené na str. 142, s expanzí U2Ni2Sn. Na skladbě práce oceňuji snahu 
zachytit i cenné experimentální detaily, jež se obvykle neobjevují v publikacích, jako 
je popis a výsledky technologických experimentů, jež nakonec nevedly k 
očekávanému výsledku. Je zřejmé, že ve fyzice hydridů je nutně takových velká řada.  

Práce je rozumně strukturovaná, teoretický úvod se omezuje většinou jen na 
poznatky později využité v diskusích, chybí zde tedy dosti běžný nešvar velkých 
bloků textu zkopírovaných z literatury. Je třeba zde zmínit, že kandidátka pracovala 
při přípravě zcela samostatně, mé připomínky jako školitele se omezily na několik 
koncepčnícjh poznámek v rané fázi vzniku textu. Po stránce jazykové je anglický text 
vyzrálý a snadno čitelný. Pobavil mě však výraz „almost similar precision“ na str. 37. 
Za významnější nedostatek považují notorickou nechuť vyhodnotit Debyeovy 
teoploty z nízkoteplotních studií specifického tepla. Chybí mi také nějaký globálnější 
výhled do budoucna, navrhující směr dalších výzkumů. Další mé stížnosti jsou spíše 
drobnosti. Na str. 15 by bylo vhodnější psát o „details of crystal structure“ než 
„peculiarities“. Obrázky převzaté z literatury by měly být citovány v jejich popiskách. 



Při zdůvodnění tepelného cyklování při syntéze hydridů mi chybí důvod, proč se 
přistupuje k velmi pomalému chlazení (důvody jsou termodynamické). Na str. 63 
chybí jednotky magnetické susceptibility. Tabulka struktur na str. 66 uvádí objemy 
dvou zcela rozdílných elementárních buněk. Pro posouzení, k jaké expanzi došlo, je 
třeba najít nějaké jednotící vyjádření, např. objem na f.u. Na str. 70, desorpční pík je 
na 440 oC, ne na 400 oC. Využití velmi komplikovaného modelování mřížového 
specifického tepla U2Ni2Sn s jak Debyeovými tak Einsteinovými módy není 
překvapivě následováno tabulkou všech fitovacích parametrů nebo alespoň Debyeovy 
teploty. Na obr. 77 by bylo vhodné vidět, do jakých teplot až sahá linearita 
experimentální závislosti. Tabulka na str. 81 nemá jasnou návaznost na text a není 
úplně patrné, co obsahuje. 

Během svého studia zvládla S. Mašková řadu experimentálních technik, a to 
jak základních nízkoteplotních měření magnetizace, susceptibility, elektrického 
odporu, tak speciálních technik jako difrakční studia ve vysokém tlaku, syntézu 
tenkých vrstev a jejich analýzu fotoelektronovou spektrospií či metodou GLAXRD. 
Běžnou difrakci na prášcích či Laueho pro orientaci krystalů zde není třeba zmiňovat. 
Zvláštní pozornost zaslouží práce s transurany v rukavicových boxech v ITU 
Karlsruhe. Účastnila se dvou škol neutronové difrakce, zkušenosti zúročila na 
neutronových experimentech v Los Alamos. Základem celé práce byl ovšem 
samostatný přístup k syntéze vzorků, ať již polykrystalů, monokrystalů, či hydridů a 
deuteridů.   

Řada výsledků byla prezentována i na významných mezinárodních 
konferencích, zpočátku jako postery, posléze i jako přednášky, které byly podle mého 
soudu dobře zvládnuty. Na takových akcích nemá kandidátka problémy s integrací do 
vědecké komunity. 

Po zvážení obsahu disertace po stránce objemu i kvality jsem nabyl 
přesvědčení, že je jednoznačně dobrým základem pro udělení titulu PhD. Dokazuje, 
že Silvie Mašková je schopna samostané výzkumné činnosti v oboru fyzika 
kondenzovaných látek.  
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