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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Cílem bakalářské práce Jana Šetiny bylo studium magnetooptických vlastností vybraných 
ferimagnetických granátů s kolmou magnetickou anizotropií. Bylo ukázáno, že magnetické 
uspořádání těchto materiálů je možné dynamicky kontrolovat elektrickým proudem pomocí jevu 
spinového orbitálního krutu. Jsou proto zajímavé z hlediska nových konceptů spinové elektroniky. 
Student se nejdříve seznámil s fyzikou magnetooptických jevů a experimentálních metod studiem 
příslušné literatury. Dále nastudoval teorie popisu polarizovaného světla a šíření 
elektromagnetických vln v anizotropních prostředích s jejichž pomocí poté analyzoval naměřená 
data. Během velmi krátké doby si prakticky osvojil metodu měření spektrální závislosti Kerrova 
magnetooptického jevu pomocí metody rotačního analyzátoru. Student poté sestavil 
experimentální uspořádání pro měření spekter v polární konfiguraci a naměřil původní 
experimentální data na vybraných vzorcích. 
Experimentální data prokázala kolmou magnetickou anizotropii vzorků. Měření Kerrovy 
spektroskopie na vzorcích BiXIG demonstrovala posuny v energiích maxim spektrálních struktur, 
což se vysvětluje změnou v mřížových parametrech vzorků vzhledem k různým atomovým 
poloměrům dopantů. Teplotně závislá měření Kerrových spekter TbIGu pomohla velice přesně 
stanovit kompenzační teplotu, což považuji za hlavní výsledek bakalářské práce. Tato teplota se 
liší od hodnot objemového materiálu a její hodnota je výhodná pro potenciální aplikace. Tyto 
výsledky považuji za velmi důležité a přínosné pro mezinárodní vědeckou komunitu.  
Vybrané výsledky student prezentoval formou posteru na mezinárodní vědecké konferenci Joint 
European Magnetic Symposia 2018, v Něměcku. Plánuje se též jejich publikace v některém 
z impaktovaných vědeckých periodik. 
Student docházel do laboratoře pravidelně a pracoval na zadaném pracovním úkolu s velikým 
zaujetím. Splnil tím všechny body zadání bakalářské práce. Proto hodnotím jeho práci jako velmi 
zdařilou. 
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uznat jako bakalářskou. 
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