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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Diplomová práce  je věnována přípravě a  studiu substituovaných monokrystalů odvozených od
sloučeniny UCoAl. Během práce byly připraveny tři monokrystaly s různým nominálním složením s
malou  substitucí  ruthenia  (~<1%)  s  úmyslem  umožnit  studium  jevů  spojených  se  zánikem
dalekodosahového  feromagnetického uspořádání.  Tyto  krystaly byly pečlivě charakterizovány a
nepřímo byla ověřena přítomnost ruthenia v žádaném množství. Detailní magnetická měření byla
zacílená  na  studium  magnetického  fázového  diagramu,  zejména  v  souvislosti  s  případnou
přítomností  feromagnetického  kvantového  bodu,  zde  bych  vyzdvihl  realizaci  experimentů  s
aplikovaným hydrostatickým tlakem pro dva z připravených krystalů. Výsledky jsou diskutovány v
kontextu možných popisů feromagnetických kvantových bodů a srovnány s čistým UCoAl. 
Vlastní text diplomové práce je psán velmi hutným způsobem, který může až zakrývat množství
výsledků  získaných  za  pomoci  netriviálních  a  náročných  technik.  Získané  výsledky  byly
presentovány  na  několika  mezinárodních  konferencích  a  jsou  předmětem  (prozatím)  jedné
publikace v mezinárodním časopise. 
Bc. Petr Opletal prokázal schopnost samostatně pracovat na dané problematice a jím připravené
krystaly a získaná data jsou excelentním výchozím bodem pro studium natolik  komplikovaného
jevu, jakým feromagnetická kvantová kritikalita nepochybně je.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Vzhledem k velmi malým substitucím bylo možné reálnou velikost substituce ověřit pouze nepřímo,
žádná z použitých přímých metod (rtg difrakce, EDX) nevedla k hodnověrným výsledkům. Mohl 
by autor navrhnout metodu (byť ne triviálně dostupnou), která by dokázala kvantifikovat skutečné 
množství ruthenia zabudovaného v jím připravených vzorkcích?

Práci 
⌧ doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
⌧ výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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