
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Robina Silbera:
Magneto-optická spektroskopie kvadratická v magnetizaci

Předložená  diplomová  práce  se  zabývá  problematikou  magnetooptických  jevů  a
sestavením  nového  experimentálního  uspořádání  pro  měření  spektrální  závislosti
jejich  lineární  a  kvadratické  složky.  Vzhledem  k tomu,  že  magnetooptická
spektroskopie je  velmi efektivní  a nedestruktivní  metoda ke zkoumání fyzikálních
vlastností nových magnetických materiálů je toto téma aktuální.
Diplomová  práce  je  rozdělena  do  sedmi  kapitol  a  dodatku.  Témata  jednotlivých
kapitol byla zvolena velmi pečlivě a dohromady vytváří srozumitelný celek.
Po stručném úvodu do historie a problematiky magnetooptických jevů je ve druhé
kapitole popsán způsob popisu polarizovaného světla pomocí Jonesova maticového
formalismu. Jsou zde též zavedeny magnetooptické veličiny a jejich vzájemné vztahy.
Třetí  kapitola  je  věnována  popisu  měřící  aparatury  sestavené  během  řešení  této
diplomové  práce.  Velmi  detailně  je  zde  popsán  každý  element  měřícího  systému
včetně představení jeho základních vlastností a základní funkce. Obzvláště oceňuji
bohatou obrazovou dokumentaci.
Čtvrtá kapitola se zabývá vlastní měřící procedurou pro stanovení spektrální závislosti
magnetooptických  jevů.  Jsou  zde  detailně  propočítána  dvě  uspořádání  optických
elementů  pro  stanovení  magnetooptického  signálu  a  na  základě  těchto  výsledků
vybráno uspořádání vhodnější k experimentální realizaci. Tato kapitola demonstruje
náročnost návrhu a realizace měřící aparatury a osobně ji považuji za jeden z hlavních
výsledků této práce.
V páté kapitole byla uvedena složka magnetooptického jevu závislá kvadraticky na
magnetizaci.  Byl  spočten  její  příspěvek  k celkovému magnetooptickému signálu  a
popsán  způsob  její  separace  od  lineární  složky.  Vše  bylo  provedeno  s uvážením
kubické symetrie zkoumané látky.
Šestá  kapitola  shrnuje  vlastní  experimentální  výsledky  získané  sestavným
experimentálním uspořádáním. Zkoumaným materiálem byla slitina Co2MnSi.  Tato
slitina  je  známá  poměrně  velikou  magnetooptickou  odezvou  jak  v lineární  tak
kvadratické složce. Jsou zde uvedena experimentální spektra reálné a imaginární části
dvou složek kvadratického magnetooptického jevu. Experimentální data byla získána
opakováním  více  měření  a  poté  průměrována.  V těchto  grafech  však  postrádám
chybové  ukazatele,  které  by  udávaly  přesnost  stanovení  jevu.  Dále  mi  zde  chybí
srovnání amplitudy naměřeného jevu s publikovanými hodnotami (viz. reference 10).
Pro  demonstraci  správnosti  měření  byla  uvedena  spektra  pozadí.  Ta byla  získána
měřeními pro speciální natočení magnetického pole a nevykazují žádnou spektrální
závislost. V závěru kapitoly jsou uvedena spektra lineární složky magnetooptického
jevu. Zde znovu postrádám chybové ukazatele. Celkově by si tato kapitola zasloužila
širší diskuzi získaných dat včetně jejich srovnání s literaturou. Vzhledem k tomu, že
tato práce je více zaměřena na sestavení měřícího systému toto nepovažuji za veliký
nedostatek.
Na závěr  oceňuji  přidání  dodatku se  znaménkovými konvencemi.  Těch je  v teorii
magnetooptických jevů velmi mnoho a je proto vhodné je uvést na správnou míru.
Po formální stránce není práci co vytknout. Práce je napsána v anglickém jazyce na
slušné  úrovni  s minimem  překlepů  a  chyb.  Jako  studijní  prameny  byly  použity
stěžejní práce v dané problematice, avšak uvítal bych více pramenů zabývajících se
danou tématikou. To by jistě zajistilo srovnání se současným stavem poznání v tomto
oboru.
Diplomová práce je vypracována v naprostém souladu s jejím zadáním. 
Dle výše uvedených skutečností navrhuji známku 1. 

Na závěr si dovoluji navrhnout do diskuze k obhajobě tyto otázky:
1) V šesté kapitole je uvedeno, že výsledná spektra kvadratického jevu mají tvar 

podle očekávání. Vzhledem k tomu, že v dostupná literatura žádná jiná spektra
neuvádí by bylo vhodné uvést co bylo očekáváno.



2) V šesté kapitole je uvedeno že měřená spektra pozadí kvadratického jevu 
vykazují nulový signál. Dovolím si s tímto nesouhlasit. Dle možnosti 
uvedeného grafu je znatelné, že spektra jsou mírně posunuta do kladných 
hodnot. Vzhledem k velmi malé amplitudě kvadratického jevu toto může mít 
zásadní vliv na výsledná spektra. Mohla by být okomentována možná příčina 
tohoto posunutí?
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