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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Cílem bakalářské práce Lukáše Berana bylo studium magnetooptických vlastností vybraných 
magnetických nanostruktur. Pro tento účel se student nejdříve seznámil s fyzikou 
magnetooptických jevů a experimentálních metod studiem příslušné literatury. Dále nastudoval 
teorie popisu polarizovaného světla a šíření elektromagnetických vln v anizotropních prostředích s 
jejichž pomocí poté analyzoval naměřená data. Během velmi krátké doby si prakticky osvojil 
metodu měření spektrální závislosti Kerrova magnetooptického jevu pomocí modulace azimutu 
polarizace. Pro tento účel vytvořil a otestoval nový řídící program experimentu s ovládáním 
nového monochromátoru. Náhrada stávajícího monochromátoru novým typem umožní rozšíření 
měřeného spektrálního rozsahu. Student poté sestavil experimentální uspořádání pro měření 
spekter v polární konfiguraci a naměřil původní experimentální data na vybraných vzorcích 
kobaltových feritů, manganitů a Heuslerovy slitiny. 
Jako rozšíření své práce student teoreticky navrhl a zrealizoval nové experimentální uspořádání 
magnetooptického spektrometru založené na metodě zkřížených polarizátorů. To zahrnovalo i 
vytvoření ovládacího programu pro zcela automatizované měření. Po úspěšném sestavení student 
na základě prvních měření našel nejvhodnější poměr vstupních parametrů experimentu. Pro 
demonstraci vlastností tohoto nového spektrometru byla naměřena magnetooptická spektra na 
stejných vzorcích. Srovnáním experimentálních výsledků dosažených na obou magnetooptických 
spektrometrech byla demonstrována vysoká přesnost a citlivost experimentálního uspořádání 
zkřížených polarizátorů. Studentovi se tedy podařilo značně zjednodušit experimentální 
uspořádání magnetooptického spektrometru bez újmy na jeho citlivosti a přesnosti. Navíc se doba 
jednoho měření snížila téměř pětkrát. Tyto výsledky považuji za velmi důležité a přínosné pro 
mezinárodní vědeckou komunitu.  
Vybrané výsledky bude student prezentovat formou posteru na mezinárodní vědecké konferenci 
Joint European Magnetic Symposia 2013, v Řecku.  
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. 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
 
 
Práci  
x doporučuji  
q nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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