
Oponentský posudek bakalářské práce Michaely 
Tomíčkové

Michaela Tomíčková předkládá bakalářskou práci: „Strukturní a magneto-
optické vlastnosti Heuslerových slitin na bázi Ni“. Předkládaná práce však svou 
kvalitou i délkou odpovídá spíše práci diplomové a je jistě dobrým 
předpokladem pro další studium.
 Práce je formálně správně rozvržena a obsahuje všechny náležité části. 
Jazyková i stylistická úroveň je dobrá, i když jistým způsobem ukazuje 
nezkušenost autorky. To je patrné například v závěru, kde je čitelné zaměření 
na proces vyhotovení práce, spíše než na samu vědeckou práci a v úvodu, kde 
autorka při opakovaném přeformulovávání téhož vlastně ztratila samotnou 
definici Heuslerovy slitiny, ačkoliv ji v následujícím textu několikrát opakuje.
 Tyto stylistické nedostatky však nenarušují velice dobrý výsledný dojem z celé 
práce! Autorka přehledně zpracovala téma Heuslerových slitin a užité 
experimentální techniky, jimiž byly: rentgenová analýzy, mikroskopie 
atomárních sil, skenovací elektronové mikroskopie, magnetometrie a 
elipsometrie. Takto rozsáhlý soubor experimentálních technik je raritní i 
v diplomových pracích. Nadto je nutno vyzvednout, že autorka vyhledala volně 
dostupné zdroje z internetu pro zkompilování jejich popisu.
 Autorka se obsáhle věnuje přípravě slitin, ve které patrně leželo těžiště její 
experimentální práce. Čtyři slitiny (Mn2NiSn, Fe2NiSn, Ni2FeSn a FeNiSn) byly 
naváženy a připraveny vakuovým obloukovým tavením a následně též 
metodou rychlého tuhnutí „melt spinning“. Tato metoda se nakonec ukázala, 
jedinou možností, jak vytvořit strukturu Heuslerovy slitiny v systému Fe-Ni-Sn, 
ve kterém je tato struktura nerovnovážná.
Velice přehledně je zpracována mikrostrukturní charakterizace materiálu 
zahrnující optickou a elektronovou mikroskopii včetně energiově-disperzní 
spektroskopie. Pouze v jediném případě se autorka nechala svést na scestí, a to
v případě bodů 9-17 prvkové analýzy na obr. 30 a Tab. 4. Zde jsou spektra 
načítána z tak velké oblasti a tak jemné distribuce obou fází, že opravdu 
vychází složení odpovídající navážce, avšak ve vzorku jsou přítomny dvě fáze, 
aniž by jediná z nich měla toto složení. Domnívám se, že tento analytický detail
jde nad rámec znalostí k bakalářské práci.
Elegantně jsou komentovány výsledky strukturní analýzy, magnetických a 
magnetooptických měření. V případě diplomové práce by bylo jistě potřeba 
důkladněji zpracovat a vzájemně propojit výsledky všech metod. Zde však, i 
s ohledem na časové možnosti, je třeba konstatovat, že je velice dobře 
zhodnocen proces přípravy bulkových vzorků i pásků a je komentován proces 
výběru vzorků pro další měření, která jsou provedena i dokumentována. Škoda, 
že autorka neuvedla snímky pořízené mikroskopií atomárních sil, které by 
náležitě vyzdvihly její vlastní, experimentální činnost.
 Předkládaná práce je na práci bakalářskou překvapivě rozsáhlá a precizní, 
s jistým dopracováním diskuse a provázáním výsledků všech experimentálních 

Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8    +420 266 053 111

www.fzu.cz   secretary@fzu.cz FAX +420 286 890 527

mailto:secretary@fzu.cz
http://www.fzu.cz/


strana 2 (celkem 2)

metod by byla dobře obhajitelná jako práce diplomová. Předloženou práci 
doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotím známkou A – výborně.

RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.
V Praze, 20. května 2014
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