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 Hlavním přínosem předložené disertační práce je měření cirkulárního dichroismu 

tenké supravodivé vrstvy s magnetickými víry. Ze získaných dat lze určit hmotnost víru na 

jednotku délky, což je nezbytný parametr pro modelování pohybu vírů ve vyvíjených 

součástkách (ať již pro kvantové počítače nebo supravodivé paměti). Řada teoretických 

předpovědí se značným rozptylem hodnot a poměrně dlouhá historie kontroverzních 

experimentálních pokusů stanovit hmotu víru ukazují nejen, že jde o důležitou veličinu, ale 

i to,  jak obtížné je ji získat. Zvolené téma je tedy aktuální a významné pro rozvoj supravodivé 

elektrotechniky. Skutečnost, že byla hmota víru stanovena, prokazuje, že použitá metoda, 

transmisní spektroskopie kruhově polarizovaným světlem v daleké infračervené oblasti, je 

vhodná. 

 Přes svoji nepopiratelnou užitečnost je transmisní spektroskopie v daleké infračervené 

oblasti spíš řídce užívanou metodou, a to především pro časovou náročnost její přípravy. 

Uchazeč projevil neobvyklou trpělivost, neboť z větší části samostatně sestavil experimentální 

soustavu, kterou doplnil o konvertor lineárně polarizovaného světla laserového zdroje na 

kruhově polarizované, a provedl mnoho testů, aby vyloučil systematické chyby měření. Při 

volbě experimentálního uspořádání musel respektovat i to, že dva ze tří měřených vzorků jsou 

na podložkách s optickým dvojlomem, který komplikuje interpretaci transmisních dat. 

 Určité prezentační nedostatky jsou v úvodních kapitolách 2 a 3, kde není zřejmé, jaké 

znalosti autor u čtenáře  předpokládá. Například při zavedení typů supravodiče autor uvádí, 

že pro κ>1/√2 je povrchová energie záporná. Chybí však argument, že záporná povrchová 

energie vede k rozpadu normální fáze na co nejmenší oblasti a že minimální velikost je dána 

kvantovou podmínkou. Na druhou stranu, text práce je čtivý a myšlenkově uzavřený v jejích 

hlavních částech pojednávajících o přípravě aparatury, přípravných měřeních a vlastním 

měření dichroismu. Gramatickými chybami ani jinými formálními nedostatky práce netrpí. 

 Mám jedinou otázku: Jak se pozorovaná hmota víru liší od teoretických předpovědí, 

respektive, které potvrzuje a které případně vyvrací.  

 Závěrem konstatuji, že disertační práce prokazuje předpoklady RNDr. Romana Tesaře 

k samostatné tvořivé práci.  
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