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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Předložená diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Její hlavní náplní je charakterizace
vybraných typů nanostruktur (Heuslerovy slitiny, amorfní a nanokrystalické pásky, magnetické
prášky a kapaliny) pomocí objemových (VSM) a povrchově citlivých (MOKE) metod.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce je rozdělena kromě úvodu a závěru do čtyř kapitol s celkovým rozsahem 45 stran včetně
odkazů na 43 literárních pramenů. Řazení jednotlivých kapitol je logické a kopíruje jednotlivé kroky
při studiu a řešení dané problematiky. Každá z kapitol pak prezentuje ucelenou oblast výzkumu.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Lze konstatovat, že předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a přináší nové
poznatky z hlediska metodiky měření vibračním magnetometrem VSM a také charakterizace
magnetických nanostruktur. Student prokázal schopnost samostatného měření, zpracování dat a
interpretace výsledků. Díky kritickým připomínkám shrnutým v následujícím bodě posudku a také
jistým nepřesnostem u definic základních pojmů hodnotím práci klasifikačním stupněm 2 "velmi
dobře" a doporučuji ji k obhajobě.

4. Poznámky a kritické připomínky:
K předložené práci mám následující kritické připomínky a dotazy, které by měly být zodpovězeny při
její obhajobě.

A) Kritické připomínky:

1) V kapitole Úvod jsou shrnuty magnetické metody, které jsou v současné době frekventovaně
využívány z hlediska jejich citlivosti k magnetickému momentu měřeného vzorku. Pro přehlednost by
bylo lépe shrnout tyto metody i s jejich citlivostí do tabulky.
2) V kapitole Úvod (strana 2) je uvedena hladina šumu metody SQUID rms 10-8. Není jasné, zda se
jedná o šum magnetického momentu nebo magnetické intenzity.
3) V kapitole 2 při popisu nemagnetických držáků chybí zmínka o tom, jakým způsobem jsou vzorky
na držáky připevňovány.
4) Kapitola 3 (strana 23), věta "Díky těmto vlastnostem ... " není srozumitelná.
5) Kapitola 5 (strana 35), magnetit Fe3O4 nemůže být označen jako železohumát.

B) Dotazy:
1) Na jaké frekvenci je při měření pomocí VSM vzorek udržován?
2) Proč je koercitivní pole u NiMnGa Heuslerových slitin odlišné při měření magnetooptickými
metodami (200 Oe) a metodou VSM (100 Oe)?
3) Mohou tvar a rozměry vzorku ovlivnit hodnoty magnetického momentu a magnetizace získané
pomocí VSM?
4) Lze připravit cíleně systémy se silnými kvadratickými magnetooptickými jevy?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Nové poznatky práce přináší hned v několika bodech:

a) Prvním přínosem je analýza metodiky měření pomocí vibračního magnetometru, především vliv
posuvu vzorku mimo střed pólových nástavců a také vliv nemagnetických držáků na měření



magnetického momentu vzorku.

b) Srovnání objemových a povrchových magnetických vlastností NiMnGa Heuslerových slitin a
nanokrystalických FeSiNbCuB pásků typu FINEMET.

c) Analýza kvadratických magnetooptických jevů a jejich vazba na mikrostrukturu u FeSiNbCuB
pásků.

Novost poznatků deklaruje i fakt, že diplomant je spoluautorem tří článků v časopisech s impakt
faktorem.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Citovaná literatura je vhodně volena a dobře doplňuje text práce.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je po grafické stránce zdařilá, obrázky včetně popisek čitelné, v textu lze nalézt jen malé
množství překlepů či gramatických chyb.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky práce by měly přispět zejména k popularizaci metody VSM a poukázat na možnosti a
výhody, které tato metoda poskytuje. V rámci měření objemových vlastností magnetických materiálů
se předpokládá navázání nových spoluprací s domácími i zahraničními univerzitami a také s
průmyslovou sférou.
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