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Text hodnocení 

1. Odpovídá závěrečná práce zadání?  

Předložená diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 
 
2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí  
    práce a jejich úplnost? 
 
Práce je rozdělena kromě úvodní a závěrečné kapitoly na část technicko-experimentální, v níž 
autor detailně popisuje princip a konstrukci vibračního magnetometru VSM EV9 firmy 
MicroSense a věnuje se podrobně jednotlivým krokům nastavení přístroje a jeho kalibraci 
pomocí dodávaného kalibračního vzorku Ni a část, kde se věnuje měření a vyhodnocení 
konkrétních materiálů. Obě části na sebe logicky navazují a z tohoto hlediska lze práci 
hodnotit velmi dobře. Navíc první část může být i využita i jako návod pro práci s uvedeným 
přístrojem pro další studenty.   

3. Základní hodnocení závěrečné práce. 

Předložená práce svým obsahem a zpracováním vyhovuje požadavkům kladeným na 
diplomové práce a lze ji i přes některé kritické připomínky (viz. bod. 4) doporučit k obhajobě. 
Práci hodnotím jako velmi dobrou (klasifikační stupeň „2“) 

4. Poznámky a kritické připomínky. 

Jak v první, tak i druhé části se však vyskytují ne zcela přesné formulace a údaje. Některé 
příklady v 1. části:   

 Věta na str. 8, poslední odstavec: „Hlavním přispěvatelem teoretického minima hladiny 
šumu….“ není zcela srozumitelná. 

 Dále: poměr signálu k šumu je „omezen“ nebo „určen“ poměrem indukovaného napětí k 
…?  



 Co je míněno v uvedeném textu „hybností vzorku? 

 Nepřesný je i popis měření hysterezní smyčky, která representuje závislost magnetického 
momentu vzorku na přiloženém vnějším magnetickém poli.  Autor se na straně 10 
v posledním odstavci zmiňuje „o sledování efektu“ v nulovém poli. Použití „efekt 
vzorku“ podobně „efekt niklu“ není v české magnetické terminologii správné. Jedná se 
pravděpodobně o nepřesný překlad z angličtiny.  

 Na str. 10 jsou uvedeny zkratky „AC“ a „DC“, které nejsou uvedeny v „Seznamu 
symbolů“. 

 Jaké „interakce v magnetickém materiálu“ se vztahují k Henkelově grafu a δM křivce? – 
str. 13, 1. odstavec.  

Část 2: 

 Str. 23, první odstavec: mangan je jednou uveden jako nemagnetický a o několik řádků 
níže jako magnetický prvek.  

 Str. 26. V české terminologii je přijatelný výraz „saturace“, ale nikoliv „nasaturování“ 
nebo „nasaturován“. 

 Str. 29. Rychle chlazené pásky, např. „FINEMET“ se připravují vystřikováním taveniny 
na rychle se otáčející měděný válec nikoliv „buben“. Jejich magnetické vlastnosti lze 
ovlivnit tepelným zpracováním nebo-li žíháním nikoliv „tepelnou úpravou“. Výraz 
„tepelná úprava“ se používá spíše v oblasti gastronomie. 

 Str. 30. Srovnání magnetických parametrů FINEMET pásků, měřených pomocí VSM 
v původním stavu a po tepelném zpracování, mohlo být doplněno tabulkou.    

 V seznamu použitých zkratek a symbolů jsou pro magnetické veličiny (magnetizace, 
magnetické pole, ..) správně uvedeny jednotky SI soustavy (T, A/m...), nicméně v práci 
jsou převážně použity vedlejší jednotky. Platí, že v České republice vyplývá pro subjekty 
a orgány státní správy povinnost používat soustavu jednotek SI ze zákona č. 505/1990 
Sb. O metrologii ze dne 16. 11. 1990. 

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky.  

 Přínosem práce je analýza metodiky nastavení, kalibrace a použití vibračního 
magnetometru. 

 Praktické použití VSM pro různé materiály a to jak z hlediska chemického složení, tak 
tvaru vzorků (pásky, vrstvy, práškový materiál, atd.) 

 Srovnání objemových a povrchových magnetických vlastností.    
 

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů.  

43 citací svědčí o důsledném využívání dostupné literatury a to jak v části technicko-
experimentální, tak i materiálové.   

 



7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.). 

Práce je po stránce grafické a jazykové zpracována vyhovujícím způsobem. Téměř nečitelný 
popis os některých obrázků, např. str. 13, obr. 7, str. 14, obr. 8, str. 30, obr. 20, atd. 
nedovoluje hodnotit grafickou úpravu jako výbornou. Připomínku mám také k hysterezním 
smyčkám v obr. 3 na str. 9. Tento obrázek mohl být doplněn detailem průběhů křivek v okolí 
nulového magnetického pole. V práci je málo překlepů. Poněkud horší situace je ve formulaci 
některých vět a používání nesprávných českých výrazů.  

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce? 

Jak jsem již uvedla výše, užitečnost práce vidím v analýze metodiky měření pomocí 
vibračního magnetometru, která může zjednodušit práci dalším studentům.  

DOTAZY 

1. Které magnetické veličiny lze získat měřením panenské a hysterezní křivky? Které 
z těchto parametrů jsou strukturně závislé? 

2. Jak je to s tvarem a upevněním vzorku při měření pomocí VSM? 

3. Proč je třeba při měření teplotní závislosti magnetizace udávat rychlost změny teploty? 

4. Otázky, které jsou formulovány pod bodem 4. 
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