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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Studentka se v této práci zabývala porovnáním magneto-transportní a magneto-optické metody pro 

charakterizaci magneticke anizotropie tenkých vrstev magnetického polovodiče GaMnAs. 

V úvodu bakalářské práce byly stručně uvedeny studované fyzikální pojmy a veličiny. Další část 

byla věnována studovanému materiálu GaMnAs, jeho přípravě, anizotropním vlastnostem, 

litografické přípravě  a základní charakterizaci vzorku. Studentka se dále seznámila s 

experimentálním vybavením pro oba druhy experimentu a popsala použitou metodu zpracování dat. 

Z provedených experimentů je nejprve popsána charakterizace vzorku z pohledu elektrického 

(ověřeno lineární chování odporu a vybrána vhodná frekvence AC proudu) a také z pohledu 

optického (intenzita dopadajícího laserového svazku, homogenita vzorku a spektrální závislost). 

Hlavní experiment spočíval v měření optické a elektrické odezvy při rotaci vnějšího magnetického 

pole v rovině vzorku. Z výsledků jsou nejprve prezentovány magneto-transportní měření, z nichž 

byl určen izotropní koeficient planárního Hallova jevu a závislost odchylky směru magnetizace od 

směru vnějšího pole na směru vnějšího magnetického pole. Tato závislost byla použita k 

vyhodnocení magnetické anizotropie  a volné energie. Nakonec jsou prezentovány výsledky 

magneto-optických měření. Nejprve jsou porovnány magneto-transportní a magneto-optická 

měření. Potom byla vyhodnocena závislost koeficient MLD  čistě optickou metodou, což nevedlo 

ke shodě s magneto-transportní metodou. Nakonec byl jako vstup do optické metody použit 

výsledek magneto-transportních měření a zjištěna závislost koeficientu MLD pro dvě vlnové délky. 

Práce je logicky strukturovaná, ukazuje, že studentka se dokázala dobře zorientovat ve zkoumané 

problematice. Naměřené konstanty a závislosti jsou porovnávány s literaturou a správně 

komentovány případně rozdíly. Dobře jsou identifikované veličiny, které musí být experimentálně 

nezávislé a jsou použity k porovnání obou metod. V analýze magneto-optických dat byl 

identifikován problém, který v předchozích studiích nebyl přítomen, ale tam docházelo k 

porovnáváním čistě optických metod. Nelze ani vyloučit chybu ve zpracování dat. Formální stránka 

práce je na dobré úrovni, pouze popisky obrázků v kapitole výsledků by si zasloužili rozšíření. 

Celkově práce splnila zadání a navrhuji hodnocení výborně. 



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 Magnetické pole je generováno dvojicí elektromagnetů. Jak jste se vypořádali s hysterezí 

těchto magnetů. 

 Jaký je poměr mezi odrazivostí a absorpcí vzorku? 

 Při magneto-optickych měřeních používáte stopu svazku větší, než je litografická struktura. 

Dalo by se odhadnout, jak moc by pomohlo zmenšení stopy na 50 μm FWHM? 

 Není možné, že se do magneto-optického signálu promítají také jiné magneto-optické jevy? 

Například vlivem naklonění vzorku. 

 V obrázku 7.2.3 ukazujete shodu magneto-optického a magneto-transportního měření na 

závislosti výchylky magnetizace od směru vnějšího magnetického pole pro vlnovou délku 

755nm. Na obrázku 7.2.6 je ale tato veličina závislá  na vlnové délce. Podle polohy extrémů 

a tvaru křivky se zdají být otočené o 60°. Nemělo by být stočení magnetizace na vlnové 

délce nezávislé? 

 

 

Práci  

 doporučuji   

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 
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