


Posouzení aktuálnosti problematiky obsahu habilitační práce 

Téma habilitační práce považuji za vysoce aktuální jak z hlediska základního, tak i 
aplikovaného výzkumu souvisejícím s rozmachem nanotechnologií. Práce je aktuální v oblasti 
metod syntézy nanomateriálll na bázi železa, dále v oblasti studia magnetismu nanomateriálů 
a také v oblasti aplikací, jako jsou např. magnetooptická záznamová média či biomedicínské 
aplikace. 

Posouzení zvolených vědeckých metod zpracování tématu 

K syntéze Si02 matrice byla užita metoda sol-gel s vhodně zvolenými prekurzory. 
Metoda umožnila přípravu nanočástic nebo nanokompozitů tzv. ,,in-situ". K charakterizaci 
připravených vzorků byly použity zpravidla metody 57Fe Mossbauerova spektroskopie, RTG 
prášková difrakce, termická analýza, magnetometrie, transmisní elektronová mikroskopie a 
další. Volbu technik považuji za velmi vhodnou, zejména využití Mossbauerovy 
spektroskopie, která na rozdíl od RTG práškové difrakce umož11uje studovat vlastnosti i velmi 
malých železo obsahujících nanočástic (< l O nm). Výsledky měření jsou v přiložených 
publikacích velmi dobře popsána a detailně interpretovaná. Z vlastní osobní zkušenosti mohu 
potvrdit, že uchazeč je erudovaným odborníkem na detailní interpretaci Mossbauerových 
spekter. 

K habilitační práci mám dále následující dotazy: 

I) Jaký je další plán výzkumných aktivit v dané oblasti? Neuvažujete o přípravě dalších
nanomateriálů na bázi železa, např. nulamocného železa? Daly by se připravit i kompozity
s železem ve vyšších valenčních stavech (např. železany)?

2) Umožňuje prezentovaná metoda sol-gel připravit i B-Fe203 v Si02 matrici?

3) V přiložených publikacích se často deklarují superparamagnetické vlastnosti připravených
nanočástic. Často však není zdůrazněno, k jaké charakteristické době měření je tento jev
přisouzen. Blokovací teplota stanovená z Mossbauerovy spektroskopie a z magnetometrie se
může výrazně lišit. Prosím o komentář.

4) Jak byla fitována Mossbauerova spektra na obr. 4 v Příloze 5?

5) V přílohách 15 a 19 se hodnoty hyperjemných parametrů v tabulkách uvádí na velký počet
desetinných míst. Opravdu byly hodnoty měřeny s tak velkou přesností anebo měly být
zaokrouhleny?

6) V některých případech vedly syntézy i k tvorbě nanočástic Fe304. V případě malých
nanočástic menších než 1 O nm je však jejich odlišení od y-Fe203 obtížné. Jaké experimentální
techniky takové rozlišení umožňují a s jakou přesností?

Závěrem mohu konstatovat, že úroveň habilitační práce uchazeče nepochybně odpovídá nad 
rámec požadavkům řízení k udělení vědecko-pedagogického titulu docenta.
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