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 Dizertačná práca RNDr. Silvie Maškovej sa zaoberá experimentálnym štúdiom f-

elektrónových zlúčenín a ich hydridov. Zaujímavé na práci je okrem iného porovnávanie 

výsledkov na vzácnozeminových 4f a aktinidových 5f zlúčeninách. Ide o aktuálnu 

problematiku, lebo prináša nové poznatky predovšetkým o aktinidových systémoch, hoci nové 

sú aj získané výsledky na hydridoch vybraných 4f zlúčenín. Ide o rozsiahlu dizertačnú prácu, 

ktorá obsahuje množstvo prezentovaných výsledkov. Ich rozsah je väčší ako je bežný štandard 

pre takýto typ práce. Použité experimentálne metodiky umožnili splnenie plánovaných cieľov. 

Oceňujem, že autorka uviedla aj tzv. negatívne výsledky (získané hlavne pri príprave vzoriek), 

ktoré tiež prispievajú ku poznaniu danej problematiky. Autorka preukázala, že veľmi dobre 

zvládla použité experimentálne metodiky. Pozitívom práce je tiež, že experimentálne získané 

dáta sú analyzované a porovnávané s teoretickými modelmi. Metóda hydridácie takto priniesla 

poznatky o štruktúre hlavne 5f zlúčenín, kde je obtiažne získanie priamych údajov o štruktúre. 

Môžem teda konštatovať, že ciele dizertačnej práce tak ako boli formulované, boli splnené.     

Práca je po formálnej stránke vcelku dobre napísaná. Autorka sa ale nevyhla 

niektorých preklepom a nepresnostiam. V prvej časti dizertačnej práce je prezentovaný 

stručný (možno až veľmi stručný) popis základných elektrónových a magnetických vlastností 

aktinidov a lantanoidov. Je však pravdou, že ide častokrát všeobecne opakované fakty. V tejto 

časti je treba poznamenať, že niektoré označenia veličín sú rovnaké pre rôzne veci, ako napr. J 

znamená aj kvantové číslo, aj výmenný integrál. Všeobecne v úvode sú použité rôzne 

označenia pre kvantové čísla (napr. str. 8. a str. 11). Na str. 11 sa píše o úmernosti J(Rij) 

a F(x), ale vo vzorci (1.1.12.) je =. Do kategórie preklepov a nepresností patria aj chýbajúce 

označenia pre jednotlivé farby (o aké atómy ide) vo farebných obrázkoch štruktúr v kapitole 

popisujúcej stav poznania („state of art“) hydridov. 

Veľmi dobre sú popísané použité experimentálne metódy a skúsenosti z prípravy 

niektorých vzoriek. Chcel by som vyzdvihnúť tiež výsledky získané pri príprave 



monokryštálov. Získaných experimentálnych výsledkov veľké množstvo a domnievam sa, že 

časť venovaná β-plutóniu, nemusela byť súčasťou práce. 

Dizertačná práca prináša nové poznatky o štruktúrnych a magnetických vlastnostiach 

hydridov. Výsledky práce boli tiež publikované v karentovaných medzinárodných časopisoch. 

Konštatujem, že sú preto prínosom pre ďalší rozvoj vednej disciplíny.  

K práci mám okrem toho nasledovné otázky, resp. pripomienky: 

- Autorka spomínala pri interpretácii výsledkov možnosť NFL chovania (napr. str.61., str. 

83). Nesúhlasím s jej závermi, lebo paramagnóny sa nespájajú s NFL chovaním (str. 61). 

Okrem toho, aby sme mohli preukázateľne konštatovať toto chovanie, malo by sa 

prejavovať aj v iných vlastnostiach a nielen v tepelnej kapacite. Fázový diagram na obr. 

6.50 obsahuje pre koncentráciu x = 0,2 konštatovanie o NFL režime v kvantovom 

kritickom bode QPC. Pre fázový diagram s QCP je ale charakteristické (napr. H. 

Lohneysen et al., Rev. Mod. Phys., 79 (2007) 1015), že ak je na ľavej strane QCP 

magnetické usporiadanie pre isté koncentrácie, tak obvykle je na pravej strane od QCP nie 

je magnetické usporiadanie, ale napr. HF chovanie. Preto fázový diagram na obr. 6.50 je 

v bode x = 0,2 veľmi špekulatívny    

- V práci sú vo veľkej väčšine prezentované merania susceptibility ako funkcie teploty pri 

pomerne veľkých aplikovaných magnetických poliach (viac ako 1 T). Nie je možné 

očakávať, že jemné efekty takto budú potlačené? Napr. pri Er zlúčeninách sú známe efekty 

parimagnetizmu? 

- Niekoľko krát pozorované metamagnetické prechody v magnetizačných závislostiach sú 

interpretované len ako fázové prechody spojené so zmenou usporiadania. Je ale známe, že 

metamagnetické prechody sú spojené aj pretínaním sa hladín kryštálového elektrického 

poľa (zmena ich energií - snímanie degenerácie) v aplikovanom magnetickom poli. 

Nemohla by autorka porovnať v 4f-systémoch ich výskyt aj s týmto efektom? Inou 

možnosťou sú zmeny v parametroch magnetického podsystému, napr. efekty 

nesúmerateľnosti a pod. 

- Na str. 130 sa píše o vysokom pozorovanom efektívnom magnetickom momente (viac ako 

teoretický). Nemôže ísť o podobné vysvetlenie ako v práci M.H. Jung et al., Phys. Rev. 

B65, 132405 (2002), kde sa hovorí o silne lokalizovaných magnetických momentoch?    

Záverom konštatujem, že všetky moje pripomienky nie sú takého charakteru, ktorý by 

nedovoľoval obhájiť predloženú dizertačnú prácu RNDr. Silvie Maškovej. Autorka 

preukázala veľmi dobré vedomosti a experimentálne zručnosti a schopnosť samostatne 



tvorivo pracovať. Táto práca spĺňa všetky podmienky ustanovené v zákone. Kvôli uvedenému 

preto navrhujem, aby po jej úspešnej obhajobe bol RNDr. Silvii Maškovej udelený 

akademický titul Ph.D. 
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