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Mgr. Silvie Maškové: 

„Structure and magnetic properties of f-electron compounds and their hydrides“ 

 

Předložená disertační práce Mgr. Maškové je kvalifikovaným souhrnem výsledků 

experimentálního studia strukturních a magnetických vlastností UTX, U2T2X a referenčních 

RE2T2X (RE=vzácná zemina, T=přechodový kov, X=p-prvek) intermetalických sloučenin a 

jejich hydridů, které autorka disertace připravila a studovala s použitím několika 

technologických postupů a široké škály experimentálních metodik. Řada studovaných 

materiálů, zejména jejich monokrystalů, byla připravena vůbec poprvé. Získané informace o 

strukturních a magnetických vlastnostech nejen těchto, ale i již dříve připravených, materiálů 

jsou diskutovány v rámci stávajícím fyzikálních modelů a významně tak doplňují celkový 

soubor poznatků v té části fyziky, která se zabývá stále aktuální problematikou přechodových 

f- a d-prvků, jejich slitin a sloučenin. Předkládané výsledky studia hydridů uvedených 

intermetalických sloučenin pak umožňují posoudit, jakou roli hrají magneto-objemové jevy 

při vzniku a teplotním vývoji různých typů magnetického uspořádání ve studovaných 

materiálech. Souhrn výsledků, které uvádí autorka ve velmi stručném „Summary“, lze podle 

mne doplnit o další významné poznatky. Uvést lze zejména sestavení fázového diagramu 

U2(NiFe)2Sn-H (obr. 6.50, str. 86) na základě rozsáhlého experimentálního studia hydridů i 

výchozích sloučenin s různým obsahem Fe a Ni a dále pak rozsáhlou diskusi magnetického 

fázového přechodu a magnetického uspořádání ve  sloučenině Nd2Ni2In (str. 95-105). Za 

nevšední lze považovat i zvládnutí a použití velmi široké škály experimentálních metodik 

k opravdu všestrannému, makro- i mikroskopickému, studiu výše uvedených materiálů. 

Měření magnetizačních isoterm monokrystalu U2Ni2Sn a odhalení série meta-magnetických 

přechodů ve vysokých pulsních magnetických polích (str. 75) je v tomto směru unikátní. 

     Členění předkládané disertační práce do jednotlivých kapitol je více méně standardní. 

V úvodních čtyřech kapitolách je stručně uveden fyzikální základ studovaných jevů, přehled 

dosavadních poznatků o vlastnostech UTX a An2T2X (An=RE, U) sloučenin a podrobný 

souhrn experimentálních technik a metodik pro přípravu a charakterizaci studovaných 

materiálů. Popis přípravy jednotlivých studovaných sloučenin je pak uveden jak v páté 

kapitole, tak i při presentaci výsledků jejich studia v poslední kapitole. S ohledem na rozsáhlý 
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soubor studovaných sloučenin, lze spojení presentace výsledků s jejich bezprostřední diskusí 

považovat za účelné a přehledné řešení. Je však překvapivé, že v rámci diskuse výsledků 

autorka disertace necituje své vlastní publikované práce (s výjimkou práce [58], která ale není 

citována v podkapitole 6.1.1, kam by patřila). Mohu navíc uvést, že teprve poskytnutý seznam 

publikací autorky (a jejich vyhledaný obsah) mi umožnil vypracovat odpovídající posouzení 

rozsahu a úrovně její práce. Vlastní „technické“ zpracování disertace (160 str., 155 obr., 24 

tabulek a 75 citací) je přehledné a odpovídá stávajícím technickým možnostem. Upozornění 

na některé drobné závady je uvedeno v závěru posudku.  

 K upřesnění a doplnění vlastního věcného obsahu disertace by měla autorka uvést: 

V podkapitole 4.3.2 (str. 33) jsou podrobně diskutovány rozdíly ve výpočtech tlaku při 

použití různých stavových rovnic (Clapeyron, Van der Waals, Lennard-Jones) v tlakové 

oblasti desítek či stovek barů. Při desorpci vodíku z hydridů je však uvolňován jen malý 

zlomek molu H2 a měřený tlak se pohybuje v rozsahu desítek či stovek milibarů. Jaké jsou 

rozdíly mezi údaji uvedených stavových rovnic v této tlakové oblasti? Jakou roli v porovnání 

s nimi hraje vlastní přesnost měření tlaku? Jaké jsou další možné zdroje chyb při určování 

obsahu H v hydridech? 

Tlakem vyvolané změny strukturních parametrů UNiAlD2.1, uvedené v podkapitole  6.1.1 

(str.56), jsou porovnávány s kvalitativně odlišnými výsledky obdobného experimentu 

provedeného s UCoAl se závěrem, že „…The almost incompressible c-axis direction becomes 

the soft one in the deuteride…“. Substituce Co za Ni v UTAl nehraje významnou roli? 

Teplotní roztažnost a stlačitelnost samotné sloučeniny UNiAl nebyla nikdy a nikde měřena? 

  Při popisu teplotní roztažnosti sloučeniny U2Ni2Sn (obr. 6.28 str. 74) a diskusi 

teplotních změn nejkratší vzdálenosti mezi U-atomy, dU-U, s rostoucí teplotou (obr. 6.29, 

tamtéž) je v textu uváděn růst dU-U v bazální rovině a pokles dU-U podél c-osy, který vede k 

„…the crossover at T = 225 K to shortest dU-U along the c-axis…“. Hodnoty dU-U v bazální 

rovině se však pohybují v rozmezí od 3.54 Å do 3.62 Å a hodnoty dU-U podél c-osy se 

pohybují v rozmezí od 3.72 Å do 3.69 Å (viz. obr. 6.29). Co bylo myšleno „křížením“ při 

teplotě 225 K? 

Za drobné „vady na kráse“ lze v předložené disertaci považovat: 

Úvodní popis krystalových struktur by byl srozumitelnější, kdyby bylo v popiskách k obr. 

3.1, 3.2, 3.7 a 3.8 uvedeno barevné označení prvků. 
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Ve druhé polovině textu začíná hodně vět nadbytečnými slovy „So as to study…“ nebo 

„So as to find…“. 

Popisky obr. 6.96, 6.97 a 6.98 (str. 118 a 119) odkazují (díky „copy-paste“?) na 

sloučeniny Nd2Pd2In a Nd2Pd2In-H i když jsou v obrázcích přímo uváděny sloučeniny 

Gd2Pd2In a Gd2Pd2In-H. 

Výše uvedené poznámky nesnižují úroveň věcného obsahu disertace.  

Předložená disertační práce prokazuje schopnosti a předpoklady autorky k samostatné 

tvůrčí práci. 

 

V Praze 8. března 2013 

 

 

          Ing. Jiří Kamarád, CSc. 

       Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 

       Na Slovance 2, 182 21 Praha 8                                     

    


