
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 
 
 

x posudek vedoucího q posudek oponenta   
q bakalářské práce  x diplomové práce 

 
 
 
Autor: Eva Jesenská 
Název práce: Studium fyzikálních vlastností metalických nanostruktur s indukovanou 
magnetickou anizotropií 
Studijní program a obor: Fyzika, Obecná fyzika 
Rok odevzdání: 2013 
 
 
 
Jméno a tituly vedoucího: RNDr. Martin Veis, Ph.D. 
Pracoviště: Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2 
Kontaktní e-mail: veis@karlov.mff.cuni.cz 
 
 
 
Odborná úroveň práce:  
xvynikající   q velmi dobrá   q průměrná   q podprůměrná   q nevyhovující 
 
Věcné chyby: 
x téměř žádné   q vzhledem k rozsahu přiměřený počet   q méně podstatné četné   q závažné 
 
Výsledky: 
x originální   q původní i převzaté   q netriviální kompilace   q citované z literatury   q opsané 
 
Rozsah práce: 
q veliký   x standardní   q dostatečný   q nedostatečný 
 
Grafická, jazyková a formální úroveň: 
q vynikající   x velmi dobrá   q průměrná   q podprůměrná   q nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 
x téměř žádné   q vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet   q četné 
 
Celková úroveň práce: 
x vynikající   q velmi dobrá   q průměrná   q podprůměrná   q nevyhovující 
 
 
 
 
 



 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Cílem diplomové práce Evy Jesenské bylo studium magnetických a magnetooptických vlastností 
kovových nanostruktur s indukovanou magnetickou anizotropií. Studovaným systémem byly 
spinové ventily NiFe/Cu/Co deponované pomocí iontového naprašování, jejichž magnetická 
anizotropie byla indukována magnetickým polem aplikovaným během depozice.  
Studentka se nejdříve seznámila s technologií přípravy vzorků jak nastudováním příslušné 
literatury tak i konzultacemi s kolegy z VUT Brno. Dále nastudovala teorie popisu polarizovaného  
světla, magnetooptických jevů a šíření světla v anizotropních prostředích, s jejichž pomocí poté 
analyzovala naměřená data. Vytvořila simulační program využívající formalismu přenosové 
matice pro anizotropní prostředí i teorie efektivního prostředí. 
Během krátké doby si prakticky osvojila metodu měření spektrální závislosti Kerrova 
magnetooptického jevu pomocí modulace azimutu polarizace. Sestavila experimentální uspořádání 
pro měření spekter a hysterezních smyček v polární a longitudinální konfiguraci a naměřila 
původní experimentální data na třech sériích vzorků. 
Měření hysterezních smyček v longitudinální konfiguraci potvrdilo magnetickou anizotropii 
v rovině vzorku. Systematická teoretická analýza spekter polárního Kerrova jevu pak jasně 
prokázala zvýšení kvality rozhraní jednotlivých vrstev při použití asistujícího iontového svazku 
během depozice. Tato informace je velmi hodnotná z hlediska zlepšení technologie přípravy 
spinových ventilů pro aplikace v záznamových médiích a osobně ji považuji za hlavní vědecký 
přínos této práce. Navíc jasně demonstruje možnost použití magnetooptické spektroskopie jako 
velmi efektivní metody zkoumání magnetických vlastností s hloubkovou citlivostí.   
Naměřené výsledky studentka prezentovala formou posteru na mezinárodních vědeckých 
konferencích Joint European Magnetic Symposia 2012 a 2013 v Itálii a Řecku. Získaná data dále 
poslouží k přípravě vědecké publikace v recenzovaném časopise. 
Studentka docházela do laboratoře pravidelně a pracovala na zadaném pracovním úkolu s velikým 
zaujetím. Splnila tím všechny body zadání diplomové práce. Proto hodnotím jeho práci jako velmi 
zdařilou. 
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uznat jako diplomovou. 
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