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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 
Bakalářská práce pana Martina Adamce pojednává o multiferoických oxidech 

s perovskitovou strukturou studovaných metodou spektroskopie jaderné magnetické rezonance 

(NMR). Zkoumaný systém Pb(FeNb)0.5O3 je znám výrazně vyšší kritickou teplotou magnetického 
uspořádání než analogické perovskitové systémy neobsahující olovo a obecně se předpokládá, že 
přítomnost olova ve struktuře ovlivňuje tendenci kationtů železa a niobu se uspořádávat. Cílem 
bakalářské práce bylo získat relevantní experimentální údaje, neboť metoda NMR je citlivá na 
lokální uspořádání atomů.  

Student si v rámci řešení bakalářské práce bez problémů osvojil základy teorie a měření 
NMR včetně celé přípravy experimentu, ale také velmi dobře zvládl např. práci s heliovým 
průtokovým kryostatem při měření teplotních závislostí a s kryomagnetem při měření ve vnějším 

magnetickém poli. Předkládaná práce obsahuje dosažené původní experimentální výsledky, 
konkrétně spektra 57Fe NMR v nulovém externím poli za heliové teploty a teplotní závislosti 
spekter 93Nb a 207Pb v externím magnetickém poli. Výsledky jsou přehledně zobrazeny a 
analyzovány, spektra NMR jsou interpretována ve vztahu k magnetickému stavu vzorku a 
k možnému počtu ekvivalentních Fe ve struktuře. Práci tak mohu vytknout spíše formální stránku, 
neboť i přes zlepšení ke konci tvůrčího procesu text obsahuje překlepy a gramatické chyby. 

Mohu konstatovat, že pan Martin Adamec v průběhu řešení bakalářské práce prokázal 
schopnost se zorientovat v pro něj nové oblasti výzkumu, úspěšně provádět relativně náročné 
experimenty, a dosáhnout tak jasných výsledků. Práci proto doporučuji hodnotit jako výbornou. 
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Práci  

� doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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