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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

V práci jsou metodami magnetooptické kerrovské spektroskopie studovány tři sady vzorků 
spinových ventilů (NiFe/Cu/Co) s indukovanou magnetickou anizotropií. Vzorky byly připraveny 
iontovým naprašováním a iontovým naprašováním s asistujícím iontovým svazkem (IBAD). 
Získané původní výsledky jsou cenné zejména z hlediska aplikovaného výzkumu – potvrzují 
indukovanou jednoosou anizotropii vzorků a ukazují pozitivní vliv IBAD na kvalitu rozhraní v 
multivrstvách. 
Pro úspěšné řešení práce musela autorka zvládnout nejen experimentální techniky magnetooptické 
kerrovské spektroskopie, ale i teoretický aparát umožňující simulaci spekter multivrstev. Na 
základě srovnání výsledků experimentů a simulací pak byla schopna zpřesnit výrobcem udávané 
parametry multivrstev (tloušťky jednotlivých vrstev, přítomnost tzv mrtvých zón). 
Po formální stránce je práce poměrně zdařilá, pouze popisky (případně legendy) některých 
obrázků (např. 35 a 36) pravděpodobně neodpovídají. Rovněž tabulka přehledně srovnávající 
z přípravy deklarované a simulacemi získané parametry studovaných vzorků (tloušťky 
jednotlivých vrstev) by přispěla přehlednosti prezentovaných dat.
Předložená práce určitě splňuje poždavky na diplomovou práci, doporučuji její hodnocení 
stupněm výborně.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

1, Použitý model má patrně tendeci nadhodnocovat maximum elipticity v polární kofiguraci u 
4.5 eV (obrázky 18-25), jaké jsou možné příčiny tohoto chování?

2, Elipticita vzorků ze sad 2 a 3 s nejmenší tloušťkou Cu spaceru (t = 2 nm) se pod 1.7 eV výrazně 
odlišuje od zbylých vzorků se silnějším Cu spacerem (obrázky 15 a 16) – jsou známy důvody?

3, Jaké další metody mohou být použity pro studium kvality rozhraní v multivrstvách spinových 
ventilů?
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