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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Dagmar Butkovičová se ve své diplomové práci věnovala studiu dynamiky spinově 
polarizovaných elektronů ve feromagnetickém polovodiči (Ga,Mn)As. Tento materiál studujeme 
v naší laboratoři již několik let, ale ve všech dosavadních měření jsme se zatím zaměřili pouze na 
studium laserovými pulsy vyvolaných změn feromagnetického uspořádání. Náplní této diplomové 
práce bylo naopak studovat dynamiku spinově polarizovaných nosičů náboje, které jsou do tohoto 
materiálu foto-injektovány opticky. Od samého počátku práce (resp. zadání této diplomové práce) 
bylo jasné, že naplnění cílů této práce je značně obtížný úkol. Připravované vrstvy 
feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As jsou totiž velice tenké – jejich tloušťka je typicky pouze 
kolem 20 nm, což je podstatně méně než hloubka průniku světla v tomto materiálu, která je ve 
spektrální oblasti kolem zakázaného pásu energií přibližně 600 nm. Bylo tedy značně 
pravděpodobné, že kromě signálu z vrstvy feromagnetického polovodiče zde bude přítomen i 
signál od použitého GaAs substrátu. V dostupné časopisecké literatuře na toto téma, které  je ale 
mimochodem opravdu velice málo, je nicméně možný příspěvek substrátu k měřenému signálu 
většinou zcela ignorován a pozorovaná data jsou interpretována jako signál pocházející od 
elektronů v (Ga,Mn)As. Hlavním cílem této práce tedy bylo vyjasnit, jestli je tedy možné 
experimentálně studovat v existujících vzorcích (Ga,Mn)As spinovou relaxaci elektronů a nebo 
ne. 

Během řešení diplomové práce diplomantka detailně v 6 vzorcích proměřila dynamiku 
laserovými pulsy vyvolaných změn Kerrovy rotace v závislosti na intenzitě magnetického pole, 
teplotě, vlnové délce a excitačním výkonu laserových pulsů. Získaný veliký objem 
experimentálních dat pak zpracovala a podrobila podrobné analýze. Na základě této analýzy se 
následně ukázalo, že signál, který je v literatuře přisuzován elektronům v (Ga,Mn)As, nemůže 
pocházet z vrstvy (Ga,Mn)As ale souvisí s dynamikou elektronů v GaAs substrátu. Provedené 
experimenty nicméně také jasně ukázaly, že vrstva feromagnetického polovodiče magneticky 
ovlivňuje vlastnosti pod ním se nacházejícího substrátu pomocí tzv. efektu blízkosti („proximity 
effect“). 

K řešení diplomové práce přistupovala Dagmar Butkovičová s nevšedním zápalem a 
značně nadprůměrným pracovním nasazením, což jí umožnilo dobře zvládnout experimentální 
metody časově rozlišené laserové spektroskopie a samostatně provést potřebná měření a 
následnou analýzu naměřených dat. To, že získané výsledky není možné použít pro určení dob 
spinové relaxace elektronů v  (Ga,Mn)As není možné klást za vinu diplomatce. Naopak, 
provedenými experimenty jasně ukázala, že ani v renomovaných vědeckých časopisech není vždy 
uvedena správná interpretace naměřených dat. 
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