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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Peter Kubaščík se ve své bakalářské práci věnoval vývoji nových experimentálních metod,
které umožňují studium magneticky uspořádaných materiálů pomocí magneto-optiky. Konkrétně
jsme se zaměřili na magneto-optické jevy kvadratické v magnetizaci (např. Voigtův jev), které
jsou přítomné i v kompenzovaných antiferomagnetech, kde jsou magneto-optické efekty lineární v
magnetizaci (např. Faradayův a Kerrův jev) nulové. Pro tento výzkum jsme použili jednak
feromagnetický polovodič (Ga,Mn)As a dále FeRh, což je kovový materiál, který je za pokojové
teploty antiferomagnetický, ale při teplotě nad 400 K se stává feromagnetem. V obou těchto
materiálech jsme zjistili, že příslušný magneto-optický koeficient ve feromagnetickém stavu je
(minimálně na některých vlnových délkách) silně anizotropní – tj. jeho velikost značně závisí na
krystalografickém směru ve vzorku.

Tato skutečnost zatím nebyla v časopisecké literatuře

popsána, a proto o těchto měřeních v současné době připravujeme publikaci do mezinárodního
impaktovaného vědeckého časopisu. Dále se nám podařilo vyvinout zcela novou metodu, která
umožňuje měřit příslušný magneto-optický koeficient i v antiferomagnetickém stavu FeRh, což
bude předmětem následného navazujícího výzkumu na našem pracovišti.
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