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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Cílem diplomové práce Lukáše Berana bylo systematické studium změny fyzikálních vlastností 
Heuslerových slitin které procházejí strukturní transformací. Jako zkoumané systémy byly 
zvoleny Co-Fe-Si, Ni-Mn-Ga, a Mn-Rh-Co-Sn. Mechanismus indukce strukturních změn je pro 
každou slitinu jiný. 
Student se nejdříve seznámil se základními fyzikálními vlastnostmi Heuslerových slitin a jejich 
strukturními transformacemi nastudováním příslušné literatury. Dále nastudoval teorie popisu 
polarizovaného  světla, magnetooptických jevů a šíření světla v anizotropních prostředích, s 
jejichž pomocí poté analyzoval naměřená data. Vytvořil simulační program využívající 
formalismu přenosové matice pro anizotropní prostředí. 
V experimentální části práce se student prakticky seznámil s  metodou magnetooptické 
spektroskopie s rotujícím analyzátorem kterou upravil pro možnosti teplotně závislých měření. 
Sestavil experimentální uspořádání pro měření spekter polárního Kerrova magnetooptického jevu. 
Úspěšně zvládl experimenty spektroskopické elipsometrie a upravil stávající elipsometr pro 
teplotně závislá měření. Na Fyzikálním ústavu akademie věd pak provedl měření polarizační 
mikroskopie s magnetooptickým indikátorem a mikroskopie magnetických sil. Experimentální 
data získal na všech zmíněných materiálových systémech. 
Experimentální výsledky získané pro sérii vzorků Co-Fe-Si jasně ukázaly na změny v elektronové 
struktuře materiálu v blízkosti Fermiho meze při transformaci z plné Heuslerovy do inverzní 
Heuslerovy struktury. Získaná experimentální data se velmi dobře shodují s výpočty z prvních 
principů pro tento materiál, což umožní vysvětlení mechanismu strukturní transformace a přispěje 
k ucelení všeobecných znalostí o tomto materiálu, který je zajímavý z hlediska budoucích aplikací 
ve spinové elektronice.  
Experimentální výsledky získané pro slitinu Ni-Mn-Ga velmi pěkně demonstrovaly 
martenzitickou transformaci tohoto materiálu při vzrůstající teplotě. Při této transformaci se mění 
krystalografická struktura materiálu z nízkoteplotní pseudo-tetragonální do kubické. I přes 
značnou intenzitu výzkumu v této oblasti není mechanismus martenzitické transformace zcela 
objasněn. Dosavadní magnetooptická měření na Ni-Mn-Ga byla prováděna pouze pro pokojovou 
teplotu a některé práce dokonce zmiňují nulovou magnetooptickou aktivitu tohoto materiálu. 
Teplotně závislá optická a magnetooptická spektra jsou proto poměrně ojedinělá, přináší nový 
vhled do elektronové struktury materiálu během transformace, a osobně je považuji za největší 
přínos předkládané práce.    
Experimentální výsledky získané na sérii vzorků Mn-Rh-Co-Sn neprokázaly systematickou změnu 
optických a magnetooptických vlastností při přechodu materiálu z tetragonální do kubické 
struktury. To bylo vysvětleno značným pnutím v materiálu způsobeným přípravou vzorků.  
Vzhledem k nezanedbatelnému významu získaných výsledků byly závěry práce částečně 
publikovány ve třech článcích v impaktovaném časopisu Journal of Applied Physics, přičemž 
další publikace jsou nyní v přípravě. Student též výsledky prezentoval formou posteru na 
vědeckých konferencích v Evropě a USA. 
Student docházel do laboratoře pravidelně a pracoval na zadaném pracovním úkolu s velikým 
zaujetím. Splnil tím všechny body zadání diplomové práce. Proto hodnotím jeho práci jako velmi 
zdařilou. 
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