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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací tenkých vrstev železitých ferimagnetických 

granátů deponovaných na křemíkových substrátech metodou pulsní laserové depozice, vhodných 

pro využití ve fotonických integrovaných obvodech, jmenovitě k magnetooptické (MO) izolaci 

signálu. Konkrétně jsou zkoumány vlastnosti yttriových železitých granátů dopovaných bismutem 

(BixY3–xFe5O12) a terbiových železitých granátů dopovaných cerem nebo bismutem (Tb3Fe5O12, 

CexTb3–xFe5O12 a BixTb3–xFe5O12). Na vyrobených vzorcích je mimo jiné provedena rentgenová 

strukturní analýza pro zjištění skutečného složení deponovaných granátů, zvláště poměr počtu 

atomů Y/Tb/Ce/Bi k počtu atomů Fe, který je označen kompozitním číslem R, jehož ideální 

hodnota (vyplývající z chemických vzorců) je R = 3/5 = 0,6. 

Jako hlavní charakterizační metody jsou zvoleny spektroskopická elipsometrie s výsledky 

sledovanými pro vybrané vzorky ve spektrálním rozsahu 0,5–5 eV (index lomu, extinkční 

koeficient a absorpční koeficient) a MO spektroskopie v rozsahu 0,5–1,2 eV pro transmisi 

(Faradayova rotace). Jako hlavní ukazatel kvality vyrobených vzorků je (vedle kompozitního 

čísla R) stanoven tzv. „Figure of Merit“ (FoM), který je definován jako poměr Faradayovy rotace a 

absorpčního koeficientu pro spektrální hodnotu 0,8 eV, odpovídající telekomunikační vlnové délce 

1550 nm. Jako vedlejší výsledky jsou uvedeny tloušťky deponovaných vrstev, drsnost jejich 

povrchů, oxidace substrátu před depozicí a výsledky komplementárních experimentů (strukturní, 

magnetické, teplotní a depolarizační vlastnosti). Z uvedených výsledků je stanovena kvalita vrstev 

pro použití ve fotonických zařízeních (zejm. FoM) a jsou velmi přesvědčivě diskutovány příčiny 

jejího dosažení (např. přesné složení a možné defekty krystalů v závislosti na hodnotách 

kompozitního čísla či průběhů naměřených spekter). 

Z odborného i formálního hlediska je práce na vysoké úrovni, téměř bez chyb a překlepů a 

s velmi dobrou grafickou úpravou. Rovněž vykazuje v rámci bakalářského studia značné 

dovednosti v oblasti optické charakterizace materiálů a pochopení jejich fyzikálních vlastností. 

V případě terbiových vzorků byla provedena velmi náročná parametrizace optických parametrů 

materiálu pomocí série Cody–Lorentzových oscilátorů s Urbachovým náběhem, díky které lze ve 

spektrech sledovat strukturní vlastnosti, absorpční hranu i přesnou hodnotu absorpce pod ní 

(konkrétně v bodě 0,8 eV). Z prezentovaných výsledků u vybraných vzorků vyplývá, že bylo 

dosaženo značně vyšších FoM než v předchozích studiích jiných autorů prováděných na 

podobných materiálech. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Podle sekce 4.1 byla dielektrická funkce yttriových železitých granátů parametrizována sérií 

lorentzovských oscilátorů v celém spektru, takže pod absorpční hranou nebyla použita Urbachova 

exponenciální závislost v oblasti energií pod 2,2 eV. Je-li tomu tak (čemuž odpovídá nelineární 

závislost na obr. 4.3 v logaritmické škále), jak spolehlivě je určena hodnota absorpčního 

koeficientu pro energii 0,8 eV? 

 

2. Bylo by možné v rámci obhajoby ukázat spektrální závislost elipsometrických parametrů na 

vybraném terbiovém vzorku a diskutovat proces a výsledek fitování materiálových parametrů 

(a ukázat srovnání nafitovaných modelových spekter s experimentálními daty)? 
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