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Slovní vyj ádření, komentáře a připomínky vedoucíh o/oponenta :

Předložená diplomová práce se zabývá studiem jevu spinové magnetorezistence pomocí
terahertzové spektroskopie a v neposlední řadě také sestavením aparatury pro měření v oblasti
terahetzů. Spintronika a výzkum s ní spojených jevů je důležitým odvětvím materiálové fyziky,
kde bylo představeno více zajímavých konceptů pro aplikaci v běžném životě. V poslední době se
pro výzkum magnetických materiálů dostává větší pozornosti právě spekíroskopii s využitím
záření ve frekvenční oblasti terahertzťl i díky studiu ferimagnetických a antiferomagnetických
materiálů, jejichž dynamika dosahuje právě takových frekvencí. Nicméně měření v dané
frekvenční oblasti je náročné kvůli těžší generaci a detekci záíení. Ke generaci se využívá ultra-
krátkých laseroqých plllz:ů a speciálních emitorů. V práci je podrobně popsána příprava měřící
aparatury, společně se simulacemi propagace THz záření a řešením nastavení optiky v měřícím
upořádání v laboratoři MFF UK. K části práce bylo využito aparatury v laboratoři v Berlíně,
Německu, kde byl student na stáži. Tam byl experimentálné pozorován a naměřen jev spinové
magnetorezistence na ferrimagnetickém granátu a feromagnetické vrstvě, vždy v multivrstvě
s platinou. Zde bylo nutno určit příspěvek jevu anizotropní magnetorezistence, ktery má stejnou
symetrii a diskutovat relativní příspěvky obou jevů. Pozorování SMR v oblasti terahertzů je velmi
důležifým výsledkem samo o sobě a v práci je navíc diskutován důvod rozdílné spektrální
závislosti ve ferrimagnetickém granáttl a feromagnetické vrsfvě CoFeB.
Práce je psaná anglickým jazykem, s několika překlepy nebo gramatick}mi chybami, které jsou
ale vzhledem k rozsahu práce v normě. Text je i přesto čtivý, dobře strukturovaný a výsledky jsou
prezentovány postupně s dostatečným podkladem. K práci mám několik otázek, spíše
informativního a doplňujícího charakteru.
Celkově se jedná o velmi kvalitní diplomovou práce, kterou doporuěuji k obhajobě a navrhuji
stupeň hodnocení,,výborně".

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

1. Na straně 42 píšeíe, že se signál sbíral po dobu přibližně 20 hodin, Kolik tedy bylo
naměřeno a zpruměrováno křivek? Z|epšilr by se poměr signál/šum, pokud by se měřilo
delší době (např. pro Figure 3.9.X A naopak jaká nejmenší amplituda je v daném

uspořádání měřitelná?
2. Jaká je přesnost fitu ve ťrgure 3.11b? Pouhým okem lze v rámci chybových úseček proložit

i jiná Kivka.
3. Mohlo by se efektu, kt"ď způsobuje snižování výkonu laseru v závislosti na čase, předejít

pomocí průběžné renorma|izace?
4. Proč v kapitole 3.3. jsou měření AMR měřena do 0 THz, ale SMR měření zaéínají na 0,2

TLlz?
5. V kapitole 3.3.2 není na první pohled (např. z Figure 3.I5) výrazné zlepšení spekíer po

korekci pozadí. Můžete toto komentovat?
6. Jaká je difúzní délka spinu v multivrstvě Pt/CoFeB. Stačí tloušťka AlOx 3nm pro

vyloučení efektu SMR?
7, Pro simulaci propagace gaussovských svazků byl využit vlastní kód nebo nějaká forma

komerčního programu?
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