
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy 
 
 

x posudek vedoucího q posudek oponenta   
q bakalářské práce  x diplomové práce 

 
 
 
Autor: Bc. Lukáš Nowak 
Název práce: Magnetic anisotropy control in Pt/Co/Pt multilayers 
Studijní program a obor: Fyzika, Optika a optoelektronika 
Rok odevzdání: 2021 
 
 
 
Jméno a tituly vedoucího: RNDr. Martin Veis, Ph.D. 
Pracoviště: Fyzikální ústav UK 
Kontaktní e-mail: veis@karlov.mff.cuni.cz 
 
 
 
Odborná úroveň práce:  
x vynikající   q velmi dobrá   q průměrná   q podprůměrná   q nevyhovující 
 
Věcné chyby: 
x téměř žádné   q vzhledem k rozsahu přiměřený počet   q méně podstatné četné   q závažné 
 
Výsledky: 
x originální   q původní i převzaté   q netriviální kompilace   q citované z literatury   q opsané 
 
Rozsah práce: 
q veliký   x standardní   q dostatečný   q nedostatečný 
 
Grafická, jazyková a formální úroveň: 
q vynikající   x velmi dobrá   q průměrná   q podprůměrná   q nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 
x téměř žádné   q vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet   q četné 
 
Celková úroveň práce: 
x vynikající   q velmi dobrá   q průměrná   q podprůměrná   q nevyhovující 
 
 
 
 
 
 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Diplomová práce Lukáše Nowaka si kladla za cíl prozkoumat možnosti využití iontového děla za 
účelem in-situ ovlivňování magnetických vlastností kovových nanostruktur. Jako modelový 
systém byla zvolena multivrstva Pt/Co/Pt jež vykazuje kolmou magnetickou anizotropii pro 
ultratenké vrstvy kobaltu s tloušťkou pod 1nm. Ovlivňování magnetických vlastností ozářením Ga 
ionty na tomto systému bylo demonstrováno při použití externího Ga zdroje. Použití iontového 
děla při samotné depozici bez nutnosti expozice vzorku na vzduchu a při jednotlivých fázích 
depozice je zcela nový přístup. 
Student se nejdříve podrobně seznámil s metodou magnetronového naprašování ve vysokém 
vakuu a poté připravil obsáhlou sérii vzorků s různými tloušťkami Co a Pt. Navíc připravil 
kalibrační vrstvy Co a Pt za účelem porovnání jejich optických vlastností s tabelovanými 
hodnotami.  
K charakterizaci vyrobených vzorků posloužily metody spektroskopické elipsometrie, 
magnetooptické spektroskopie, magnetooptických hysterezních smyček a magnetometrie. Student 
se s každou experimentální metodou podrobně seznámil a získal originální experimentální data. Ta 
ukázala na lehce odlišné optické vlastnosti deponovaných Co vrstev od tabelovaných hodnot. 
Měření hysterezních smyček potvrdilo kolmou magnetickou anizotropii vzorků s ultratenkým Co 
tak, jak bylo očekáváno. Experimentální magnetooptická spektra na jednotlivých vzorcích byla 
konfrontována s teoretickými modely čímž byl získán materiálový profil napříč multivrstvou. Tyto 
výsledky potvrdily výskyt slitiny PtCo na rozhraních Pt a Co vrstev a jasně demonstrovaly vliv 
ozáření iontovým dělem na profil těchto slitin. Tím byly modifikovány magnetické vlastnosti 
připravených vzorků. Tato informace je velmi cenná pro vědeckou komunitu zabývající se 
magnetickými vlastnostmi kovových nanostruktur a její potenciál bude studentem dál zkoumán 
v rámci jeho budoucího studia na MFF UK. 
Vzhledem k nezanedbatelnému významu získaných výsledků je v plánu závěry práce publikovat 
v některém z vědeckých periodik.  
Student docházel do laboratoře pravidelně a pracoval na zadaném pracovním úkolu s velikým 
zaujetím. Splnil tím všechny body zadání diplomové práce. Musím zde také zmínit, že student 
odvedl ohromný kus vědecké práce od přípravy vzorků, přes jejich charakterizaci až po teoretické 
modelování a interpretaci výsledků. Proto hodnotím jeho práci jako velmi zdařilou. 
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