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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá studiem fyzikálních vlastností tenkých vrstev 

Heuslerových slitin NiMnGa, připravených metodou magnetického naprašování na substrát MgO 

v různých tloušťkách (10–200 nm), při různých depozičních teplotách (495–700 °C), s různými 

stechiometriemi (přičemž za ideální se považuje Ni50Mn25Ga25) a s různě přidanými mezivrstvami 

pro optimalizaci růstu studované vrstvy na substrátu (Cr, Mn, nebo bez mezivrstvy). 

Pro detekci vlastností vrstev použil autor spektroskopickou elipsometrii (pro zjištění tloušťky 

a diagonální složky dielektrického tenzoru) a zejména magnetooptickou spektroskopii (měření 

Kerrova jevu) v polární konfiguraci pro téměř kolmý úhel směru dopadající vlny, která umožnila 

podrobnou analýzu materiálových vlastností a jejich závislosti na uvedených parametrech 

přípravy. Práce rovněž odkazuje na komplementární experimentální měření prováděné kolegy a 

prezentované v rámci předchozí diplomové práce na oddělení (např. chemická analýza, rentgenová 

reflektometrie, skenovací elektronová mikroskopie). V rámci vyhodnocení naměřených výsledků 

autor také využil předešlých zkušeností kolegů a jejich publikovaných výsledků (např. magnetické 

vlastnosti studovaných vrstev a pole potřebné pro jejich saturaci v polárním nastavení). V práci 

bych zejména vyzdvihl závěry týkající se krystalické struktury vyplývající s magnetooptických 

spekter porovnávaných vzorků. 

Práce je na velmi vysoké úrovni po odborné i formální stránce, téměř bez chyb a překlepů a 

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

v oblasti optické charakterizace materiálů a pochopení jejich fyzikálních vlastností, např. vliv 

parametrů přípravy na krystalické fáze. Samotné stanovení geometrických a materiálových 

parametrů ze spekter měřených na dvouvrstvách je velmi obtížné i v případě využití kvalitního 

fitovacího algoritmu (v případě jednoho vzorku jsou dokonce vrstvy čtyři). Práce rovněž obsahuje 

podrobný teoretický úvod do popisu a šíření polarizovaného světla v anizotropním prostředí, popis 

použitých experimentálních technik a úvod do problematiky studovaného materiálu. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Z formálního hlediska jsem narazil na jednu chybu: nebylo důsledně dodrženo systematické 

pořadí obrázků podle jejich odkazování v textu. Některé obrázky (Obr. 6.2, 6.3, 6.9, 6.10) jsou 

odkazovány dříve než Obr. 6.1, což mohlo být způsobeno dodatečným připisováním některých 

závěrů a následným nepřečíslováním obrázků. 

 

2. Pokoušel se autor vytvořit vlastní optický model pro odezvu tenkých (případně anizotropních) 

multivrstev, nebo pouze využil komerční software dostupný v laboratoři pro fitování naměřených 

spekter? 

 

3. Vrstva připravená na transparentním substrátu pro měření transmisní spektroskopie by dle mého 

názoru značně zvýšila přesnost stanovení dielektrické funkce díky vysoké citlivosti na koeficientu 

extinkce a potlačení vlivu ryze povrchových jevů (drsnost či oxidace). Prosím o krátké vyjádření 

se na toto téma. 

 

4. Na str. 21 se využívá fázové zpoždění Gama pro experimentální stanovení elipticity. Jaké jeho 

hodnoty byly při měřeních používány? 

 

5. Str. 38, Obr. 6.18: Porovnávala se i elipticita? 

 



 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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