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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Práce se týká studia struktury Heuslerových slitin metodami rtg difrakce a rtg absorpční spektros-

kopií. První část práce je věnována stručnému popisu struktury a vlastností Heuslerových slitin, 

popisu použitých experimentálních metod a technologie přípravy vzorků. Kapitola 3 popisuje mě-

ření rtg difrakce na polykrystalických vzorcích Mn2Co1−xRhxSn a diskutuje experimentální výsled-

ky. Tytéž vzorky byly studovány metodou EXAFS, toto měření bylo provedeno na absorpční hraně 

CoK, tj. umožňuje stanovit atomární strukturu okolí atomů Co v krystalové mřížce. Důležitým vý-

sledkem těchto dvou kapitol je stanovení typu rozuspořádání obsazení atomových poloh; z rtg dif-

rakčních křivek vyplývá, že rozuspořádání je typu BiF3 (prostorová grupa Fm3m) a že tetragonální 

distorze mřížky se pozoruje pro koncentrace Rh od 30%. Z rtg difrakce a dat EXAFS autor odhadl 

okupance jednotlivých mřížkových poloh; v případě difrakce byl ovšem strukturní model příliš 

složitý, takže výsledné okupance jsou pravděpodobně zatíženy statistickou korelací a relevance 

difrakčních výsledků je proto omezená. 

 

Druhá část práce je věnována studiu struktury a kinetice fázové změny v monokrystalech 

Ni2MnGa. Na rozdíl od předchozích částí práce, zde autor zkoumal vzorky připravené mimo naši 

katedru. Výsledky této části práce jsou podle mého názoru unikátní, protože autor provedl rtg dif-

rakční měření metodou high-resolution reciprocal-space mapping, která není běžná v případě ko-

vových monokrystalů. Důležitým výsledkem této části práce je určení doménové struktury mono-

krystalu, která zahrnuje bloky dvojčatění s rovinou dvojčatění {110} a spontánní krátkoperiodic-

kou modulaci poloh atomů podél <110>. Kinetika fázové transformace byla studována metodou 

reciprocal-space mapping za vyšších teplot; ukázalo se, že k martenzitické transformaci dochází 

přibližně při 68°C s hysterezí kolem 10°C. 

 

Rozsah a kvalita dosažených výsledků určitě překračuje požadavky na diplomovou práci. Při řeše-

ní práce pan Cejpek prokázal velmi dobré schopnosti samostatně řešit náročné teoretické a expe-

rimentální úkoly. Technické provedení práce ovšem požadavkům nedostává; práce obsahuje řadu 

překlepů, nejasných formulací a nepřesně citované literatury, nehledě na bídnou kvalitu angličtiny.  

 

Doporučuji, aby práce byla uznána jako diplomová práce. Podle mého názoru kvalita výsledků 

převažuje nad výše zmíněnými technickými nedostatky, a navrhuji proto práci hodnotit známkou 

výborně za předpokladu, že se pan Cejpek zdárně vyrovná s otázkami oponenta v diskusi.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 

 

 

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: 

 

 

V Praze dne 20.5.2015     Václav Holý 


