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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Cílem bakalářské práce Vojtěcha Kletečky bylo sestavení nového experimentálního uspořádání 
pro měření Kerrova magnetooptického jevu s vysokým prostorovým rozlišením a jeho otestování 
na vybraných magnetických materiálech a nanostrukturách. Pro tento účel se student nejdříve 
seznámil s fyzikou magnetooptických jevů a experimentálních metod studiem příslušné literatury. 
Dále nastudoval teorie popisu polarizovaného světla a teorii magnetismu a magnetických domén. 
Během velmi krátké doby si osvojil metodu měření Kerrova magnetooptického jevu založenou na 
rotujícím analyzátoru a navrhl její úpravu pro prostorově rozlišená měření. Pro tento účel vytvořil 
a otestoval nový ovládací program experimentu využívající termoelektricky chlazené kamery. 
Student poté sestavil originální experimentální uspořádání pro zobrazování magnetických domén 
pomocí magnetooptických jevů a naměřil původní experimentální data na vybraných vzorcích 
magnetických granátů a Ga ozářených trojvrstev Au/Co/Pt. 
Na rozdíl od klasických magnetooptických mikroskopů, které jsou běžnou součástí magnetických 
laboratoří po celém světě, umožňuje studentem navržené a realizované experimentální uspořádání 
získat absolutní hodnotu Kerrova magnetooptického jevu. To není vůbec triviální a já získané 
výsledky považuji za velmi důležité a přínosné pro mezinárodní vědeckou komunitu. Nově 
zvolený přístup magnetooptického zobrazování může výrazně přispět ke studiu spinové 
akumulace či spin-kalorických jevů.  
Vybrané výsledky student prezentoval formou posteru na mezinárodní vědecké konferenci 
International Conference on Magnetism 2015, v Barceloně.  
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. 
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