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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
 
Kristýna Hovořáková se ve své bakalářské práci věnovala srovnání optických a transportních metod 
pro studium magnetické anizotropie tenkých feromagnetických vrstev. Hlavním cílem této práce 
bylo obě metody detailně porovnat pomocí známého materiálu (feromagnetický polovodič 
GaMnAs), a zjistit jejich případná omezení a výhody. Za tímto účelem bylo nutné modifikovat 
existující magneto-optický experiment tak, aby umožnil prostorové rozlišení, které je nezbytné pro 
studium litograficky připravených součástek. Zároveň bylo třeba implementovat nové magneto-
transportní uspořádání pro měření planárního Hallova jevu. Srovnání výsledků obo metod jasně 
ukázalo na problém při využití magneto-optiky, který spočívá v přítomnosti artefaktů 
nemagnetického původu, projevujících se různě v závislosti na použité vlnové délce. Pro vhodně 
zvolenou vlnovou délku obě metody vykazovaly velmi dobrou shodu. Využití optických metod je 
v takovém případě výhodnější, jelikož poskytují dodatečné stupně volnosti (jak diskutováno např. 
v práci Petera Kubaščíka). Zjištění přítomnosti optických artefaktů je zásadní pro interpretaci 
výsledků z tohoto typu magneto-optického experimentu, a v literatuře tento jev dosud nebyl 
diskutován. 
 
Celkově se jednalo o bakalářskou práci nadstandardní zejména z hlediska obsažených 
experimentálnách metod. Studentce se podařilo zvládnout současně základy transportních i 
magneto-optických měření, což jí umožnilo získat nový vhled do problematiky studia magnetické 
anizotropie tenkých vrstev. Díky její experimentální zručnosti a značnému pracovnímu nasazení 
byla schopna zvládnout všechny technické problémy spojených s realizací nového druhu 
experimentu. Navrhuji proto hodnotit práci jako výbornou. 
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