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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Předložená práce se zabývá studiem magnetoelektrického perovskitu Pb(FeNb)O3 (PFN) 
obohaceného izotopem 57Fe. Ke studiu byly použity metody jaderné magnetické rezonance 
(NMR). Problematika je velmi aktuální s velkým aplikačním potenciálem, zároveň je ale také 
docela náročná na zvládnutí. Rovněž použtá medotika NMR patří mezi komplikovanější a 
obtížněji zvádnutelné, může ale poskytnout unikátní informace o lokální struktuře studovaného 
materiálu, které nejsou dostupné pomocí jiných metod.  
Martin Adamec prostudoval dostupnou literaturu o systému PFN a úspěšně si osvojil metodiku 
NMR. V rámci experimentální práce získal NMR spektra PFN systému, a to včetně jinak obtížně 
měřitelného spektra 57Fe.  
Práce začíná detailním úvodem do NMR, který úspěšně demonstruje pochopení fyzikálních 
základů použité metodiky. Následuje podobně pojatá kapitola o studovaném mutliferoickém 
systému. Třetí kapitola začíná detailním popisem experimentů (zde bych ocenil snahu co nejlépe 
přiblížit použitou metodiku a zdokumentovat použitá nastavení), za kterým jsou prezentována 
vlastní naměřená NMR spektra. U izotopů 93Nb a 207Pb byly proměřeny teplotní závislosti (ve 
vnějším magnetickém poli 9.4 T) spekter od pokojové teploty až do heliových teplot. Spektra 
57Fe byla měřena v nulovém poli při 4.2 K za použití různých intenzit budícího radiofrekvenčního 
pole. Za experimentálními výsledky následuje základní interpretace získaných dat. Rozšiřování 
čar 93Nb a 207Pb při snižování teploty je připsáno interakcím s magnetickými železitými ionty. 
Spektra 57Fe naznačují existenci dvou různých okolí pro Fe ionty, což je samo o sobě docela 
zajímavý výsledek. 
Jakkoli  obsahuje práce zajímavé a originální výsledky, bylo by možné ji zpracovat i lépe. Obecně 
by asi bylo vhodné si vyhradit více času na “dopilování” textu a kontrolu sazby (zejména sazba 
rovnic poměrně utrpěla). Práce by také snesla více citací, převzaté obrázky by měly být citovány 
ideálně v popisku. Za hlavní chybu bych ale považoval příliš stručné popisky k obrázkům - 
obrázek se svým popiskem by měl být pochopitelný i bez nutnosti detailního studia okolního textu 
- práce se tak stane výrazně čitelnější.   
Celkově ale považuji práci za zdařilou, Martin Adamec si s nesnadným tématem poradil úspěšně. 
Doporučuji práci hodnoti stupněm velmi dobře nebo výborně - v závislosti na průběhu obhajoby.  



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1, Jak přesně byla určována šířka čáry 93Nb? Byly úzká a široká komponenta fitovány 
samostatně, nebo jde o celkovou šířku spektra? 

2, Je možné ze srovnání teplotních závislostí šířek čar 207Pb a 93Nb usuzovat na jeden společný 
mechanismus zodpovědný za rozšiřování obou spekter? 

3, Spektra 57Fe jsou velmi zajímavá a jejich detailní interpretace už je nad rámec bakalářské 
práce. Jaké metody by bylo do budoucna vhodné použít pro hlubší pochopení prezentovaných 
spekter? Jaký by měl být další postup? 

Práci 
x doporučuji 
❑ nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 

Navrhuji hodnocení stupněm:
x výborně   x velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 
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