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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Vladislav Wohlrath se ve své bakalářské práci věnoval využití námi v nedávné době 

postaveného prototypu dvoudimenzionálního elektromagnetu pro magnetooptická měření. Cílem 

této práce bylo vybudovat experimentální uspořádání, které by umožnilo v širokém rozsahu teplot 

provádět magneto-optické experimenty ve Voigtově experimentální geometrii, tj. pro magnetické 

pole přikládané v rovině vzorku a světlo dopadající kolmo na vzorek. A následně toto 

experimentální uspořádání otestovat pomocí měření na dobře prozkoumaném vzorku 

ferromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As. K tomuto úkolu přistoupil Vladislav Wohlrath se 

značným zápalem a pracovním nasazením. Jím provedené experimenty jasně ukázaly, že toto 

experimentální uspořádání je velice vhodné pro studium materiálů, které vykazují magneto-

optický Voigtův jev (resp. s ním úzce související magnetický lineární dichroismus). Konkrétně se 

mu podařilo experimentálně zjistit, že příslušný magneto-optický koeficient závisí v (Ga,Mn)As 

na krystalografickém směru, ve kterém míří magnetizace. A dále vyvinul novou metodu, která 

umožňuje určit polohu snadných os magnetizace v rovině studovaného vzorku. Tento typ měření 

zatím nebyl v odborné literatuře popsán, a proto se očekává, že z výsledků bakalářské práce bude 

v blízké budoucnosti připravena publikace, která bude zaslaná k publikování do mezinárodního 

impaktovaného vědeckého časopisu.  
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