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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Náplní bakalářské práce Matěje Makeše bylo systematické studium tenkých vrstev Ni-Mn-Ga 
připravených pomocí metody magnetronového naprašování. Jednotlivé vzorky se lišily převážně 
podmínkami přípravy a složením. Ke studiu bylo využito optických a magnetooptických metod. 
Sloučenina Ni-Mn-Ga vykazuje jev magnetické tvarové paměti pro jehož existenci je nutná 
Martensitická transformace, která vede ke změně krystalové struktury z tetragonálního martensitu 
do kubického austenitu. Tato je úzce svázána s elektronovou strukturou definovanou atomární 
strukturou daného materiálu. Optická a magnetooptická měření jsou proto vhodná k systematické 
charakterizaci změn v elektronové struktuře materiálu v závislosti na podmínkách jeho přípravy.  
Před samotnou experimentální prací se student seznámil s fyzikou martenzitické transformace a 
metodou magnetronového naprašování nastudováním příslušné literatury. Dále nastudoval teorie 
popisu polarizovaného světla a šíření světla v anizotropních prostředích. To mu umožnilo analýzu 
elipsometrických dat. Student si velmi rychle osvojil experimentální metody spektroskopické 
elipsometrie a Kerrovy magnetooptické spektroskopie.  
Poté student proměřil sérii vzorků tenkých vrstev Ni-Mn-Ga připravených při různých 
depozičních podmínkách (teplota substrátu, podložní vrstva, atd.), či s různou tloušťkou. Zejména 
tloušťkově závislá experimentální data magnetooptické spektroskopie krásně demonstrovala vliv 
pnutí indukovaného substrátem na elektronovou strukturu tenké vrstvy. Tato změna je nejlépe 
viditelná v oblasti energií jednotlivých elektronových přechodů. Navíc byla pozorována změna 
spektrální odezvy při přechodu z martnesitické fáze do austenitu. Tyto výsledky považuji za velmi 
důležité a přínosné pro mezinárodní vědeckou komunitu. V současné době je v přípravě 
manuskript publikace, který bude poslán do některého z impaktovaných vědeckých periodik. 
Práce samotná je napsána velmi kvalitně a čtivě. Student též prokázal značnou znalost dané 
tematiky.  
Student docházel do laboratoře pravidelně a pracoval na zadaném pracovním úkolu s velikým 
zaujetím. Splnil tím všechny body zadání bakalářské práce. Proto hodnotím jeho práci jako velmi 
zdařilou. 
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uznat jako bakalářskou. 
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