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1. Aktuálnost tématu disertační práce 

 

Vzhledem k významnému rozvoji technologií pro přípravu netradičních materiálů lze 

považovat téma disertační práce za vysoce aktuální s potenciálem přispět k hlubšímu poznání 

v této vědecké oblasti. 

 

2. Cíle disertační práce a jejich splnění 

 

Předmět disertační práce je definován v úvodní kapitole označené Introduction, cíle 

však nejsou vyjádřeny zcela explicitně, ale jsou zakomponovány v rešerši, která je taktéž 

součástí této kapitoly. Hlavním cílem práce je tedy popis možností přípravy Heuslerových slitin 

netradičními metodami včetně jejich charakterizace celou řadou experimentálních technik. 

Tyto cíle byly v práci naplněny. 

 

 

3. Formální úprava práce 

 

Předkládaná disertační práce má celkem 81 stran a je členěna mimo úvodu a závěru do 

čtyř základních kapitol. Samostatnou část tvoří seznam vlastních publikací autora a přehled 

jeho dalších aktivit (účast na konferencích, členství v řešitelském kolektivu několika projektů). 

Součástí práce není žádná doplňující příloha. Práce je velmi malého rozsahu, věcná část (mimo 

úvodu, literárních zdrojů a dalších doplňků) čítá pouze 62 stran, což je spíše na úrovni práce 

diplomové. 

Struktura práce a rozdělení na kapitoly a podkapitoly je vhodná a jednotlivé části jsou 

po obsahové stránce vyvážené. Obsáhlá je část citovaných literárních zdrojů, velký podíl mají 

zahraniční publikace, v citovaných zdrojích jsou uvedeny i publikační výstupy doktoranda, což 

lze hodnotit velmi kladně. 

Předložená práce je napsána přehledně, je doplněna velkým množstvím zpracovaných 

grafů, tabulek, fotografií z jednotlivých fází přípravy materiálů a jejich analýz, vždy včetně 

příslušných komentářů. Poněkud nešťastně je místy vložen obrázek přímo do textu, a to tak, že 

rozděluje větu.  

Disertační práce je psána v anglickém jazyce, gramatickou stránku nemohu zcela 

posoudit, to by příslušelo rodilému mluvčímu, avšak často je použito velmi komplikovaných 

formulací, občas se v textu vyskytuje i poněkud nestandardní odborná terminologie (např. pro 

šikmý dopad světla pojem „oblique“ místo vhodnějšího „transversal“). 

 

 



4. Postup řešení problému a konkrétní výsledky 

 

Autor se v kapitole Experimental věnuje popisu vstupních materiálů a technologiím 

jejich přípravy (srovnání běžnější metody přípravy v podobě pásků ve srovnání s přípravou 

v podobě ingotů metodami obloukového a indukčního tavení), a dále teoretickému popisu 

experimentálních technik použitých ke studiu vlastností připravených vzorků Heuslerových 

slitin. Jsou zde popsány jak metody víceméně již tradiční (rtg difrakce, SEM, Mössbauerova 

spektroskopie), tak také metody méně často využívané (MFM, MOKE, MOKM...).  

Poněkud postrádám obsáhlejší rešerši, která by studovala analogické materiály za 

srovnatelných podmínek, ač je v citované literatuře v závěru práce velké množství odborných 

publikací. Částečně se autor vyjadřuje k současnému stavu poznání v úvodní kapitole 

Introducion a odkazy jsou řazeny také v dalších kapitolách, nicméně tento typ práce by 

samostatnou rešeršní kapitolu určitě zasluhoval. 

Další tři kapitoly jsou věnovány systematickém popisu analýzy vzorků připravených 

třemi odlišnými metodami pro tři různá chemická složení. Součástí těchto kapitol je vždy 

přehled naměřených experimentálních dat včetně jejich diskuse. V práci chybí srovnání vzorků 

napříč těmito kapitolami. 

Závěrečná kapitola pouze popisně sumarizuje naměřená data a je poněkud nestandardně 

členěna na samostatné oddíly bez bližšího propojení. 

 

5. Přínosy pro vědní obor a pro praxi, publikační činnost autora 

 

Přínos práce spočívá zejména v prohloubení poznání vlastností Heuslerových slitin 

připravených v netradiční podobě a stanovení jejich fázové i strukturní analýzy doplněné a 

charakteristiku magnetických vlastností.  

 

Autor prokázal schopnost orientovat se v celé řadě moderních experimentálních technik 

a identifikovat výhody a vhodnost aplikovaných experimentálních postupů. 

 

Publikační činnost autora je na velmi dobré úrovni a zahrnuje podíly na publikacích v 

časopisech s impact faktorem, dále řadu publikací ve sbornících konferencích.  

U jednotlivých publikací by bylo vhodné doplnit mentální podíly autora na daných článcích. 

 

6. Připomínky k disertační práci 

 

V Mössbauerovských spektrech a souvisejících tabulkách s popisem spekter nejsou 

shodně uvedeny parametry, což velmi znesnadňuje orientaci ve výsledcích. V obrázcích jsou 

subspektra značena pomocí hodnoty hyperjemného magnetického pole B1, B2 apod., v tabulce 

jsou řazeny pod pořadovým číslem sextetu S1, S2 apod., avšak pořadí není totožné jako  

u obrázku. 

Na str. 28 a 29 u transmisních spekter pásků Co2FeSi je pouze v textu zmiňována 

přítomnost paramagnetické komponenty, není uvedena v následující tab. 5. V tomto případě je 

zařazení této komponenty více než diskutabilní, je-li její podíl méně než 1%. Stejně tak je 

možnost diskutovat o sextetu s podílem méně než 0,5%. 

U obrázků z AFM postrádám barevnou škálu, která by umožňovala orientační představu  

o morfologii povrchu vzorku. 

Zcela chybí kapitola celkové diskuse všech získaných dat a hledání korelace mezi 

experimentálními technikami. Výsledná získaná data nejsou mezi sebou srovnávána, přestože 

výstupem práce by mělo být právě definování souvislostí mezi složením- strukturou- přípravou- 

vlastnostmi. 



Disertační práce a její výsledky jsou na dobré kvalitativní úrovni, přesto však závěrečná 

kapitola Conclusion tyto výsledky jen velmi stručně sumarizuje a uvádí je víceméně jako výčet, 

pouze popisně, bez jakékoliv diskuse a srovnání.  

 

7. Otázky na autora disertační práce 

 

Mössbauerova spektroskopie je zmiňována v teoretické části práce jako jedna z možných 

experimentálních technik. U objemových (bulkových) vzorků je použito metody Mössbauerovy 

spektroskopie v geometrii rozptylu, u pásků je to uspořádání transmisní. Měření byla vždy 

prováděna pouze za pokojových teplot? Proč nebyla provedena analýza za nízkých teplot, která 

by umožnila např. bližší identifikaci paramagnetických komponent ve vzorku, které nejsou 

dostatečně diskutovány, ale jsou čistě přisouzeny oxidaci povrchu? Měření za nízkých teplot 

by také umožnila srovnávací metodu pro stanovení Curieovy teploty magnetického přechodu. 

 

Jak souvisejí hodnoty koercitivního pole s velikostí zrn? 

 

Zařadil jste do práce řadu metod, které studují objemové vlastnosti materiálů, stejně tak jako 

metody, které jsou určeny ke studiu povrchů, včetně metod magneto-optických. Nebyla by 

v této souvislosti vhodnější metoda Mössbauerovy spektroskopie na konverzních elektronech 

(CEMS)? Můžete popsat blíže tuto experimentální metodu? Jaký je hloubkový rozdíl mezi 

gamma zářením a konverzními elektrony v uspořádání na odraz? 

 

V případě rtg-práškové difrakce definujte vliv orientace zrn na intenzitu píků. V popisu 

výsledků máte uvedeno u materiálu v podobě pásků malá zrna, která způsobují výrazné píky 

v difraktogramu. Jaký vliv by měly hranice zrn, kde může být zcela jiná orientace? 

 

Jaký je aplikační potenciál Vámi připravených materiálů v případě ingotů? Senzorové 

technologie? Lze tyto aplikace i přes jejich vysokou křehkost? 

 

Definujte (a zdůvodněte) souvislost mezi složením vzorku, jeho strukturou v závislosti na 

technologii přípravy a magnetickými resp. dalšími fyzikálními vlastnostmi. 

 

 

8. Závěrečné zhodnocení 

 

I přes výše uvedené připomínky a dotazy lze konstatovat, že předložená disertační práce splňuje 

požadavky kladené na disertační práce, a to jak po stránce formální, tak i obsahové. Doktorand 

Ing. Andrii Titov prokázal schopnost samostatně vědecky pracovat, což dokládá  

i jeho publikační činnost a spoluúčast na řešení grantových projektů. 

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a po úspěšném zodpovězení dotazů doporučuji 

udělit ing. Andrii Titovovi akademický titul Ph.D.  

 

 

 

V Ostravě dne 17. 9. 2019 

        

 

            Doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. 


