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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Diplomová práce Bc. Andreje Farkaše se zabývá charakterizací optického přepínání uspořádání 
antiferomagnetických vrstev CuMnAs. Autor v rámci této experimentální práce prokázal 
schopnost samostatně pracovat se širokou škálou experimentálních technik sahající od litografické 
přípravy mikrostruktur pomocí elektronové litografie, přes elektrickou charakterizaci struktur, až 
po optické techniky spojené s femtosekundovými lasery. Autor se také podílel na sestavování a 
testování měřící aparatury umožňující nový typ experimentů s laserovým svazkem s vysokou 
intenzitou a velkou stopou. 
 
Výsledkem práce je zmapování optického přepínání v závislosti na parametrech vrstev, jako je 
jejich tloušťka a kvalita spojená se zvoleným substrátem, a dále v závislosti na velikosti a 
prostorovém umístění laserového svazku na zkoumané struktuře. Získané výsledky představují pro 
naší výzkumnou skupinu podstatné rozšíření znalostí optického přepínání antiferomagnetů a 
stanou se základem připravované publikace. 
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