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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?

Ano. Cílem bylo popsat vodivost multivrstvy pomocí modelu uvedeného v zadání diplomové práce. 
Experimentální data od spolupracujícího pracoviště na japonské Univerzitě v Tohoku se podařilo 
tímto modelem nafitovat a byl spočítán profil proudové hustoty vzorkem. Formalizmus Fuchse a 
Sondheimera na termální transport zobecněn nebyl, ale tento úkol byl v zadání uveden pouze jako 
fakultativní.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich 
úplnosti?

Struktura práce je v pořádku a odpovídá jejímu teoretickému charakteru: úvod, popis modelu, 
výsledky fitování na experimentální data, diskuze a závěr. V úvodu postrádám podrobnější 
vysvětlení některých uvedených jevů (například spin transfer torque nebo GMR) a rovněž způsobu, 
jak lze spočítané proudové hustoty použít pro výpočty spinového Hallova jevu (viz body 4, 5 a 8 
níže). V kapitole 2, která logicky také tvoří úvod, chybí definice spinového Hallova úhlu a je škoda, 
že není vysvětlena souvislost mezi nedávnými experimenty [23] a výsledky této práce. Celkově 
považuji úvod na diplomovou práci za příliš stručný (viz také bod 6). Popis použitého modelu 
(kapitoly 3 a 4) je rozsahem přiměřený, ovšem velmi těsně sleduje reference [32,33]. Vlastní jádro 
práce (fitování) přináší nové poznatky (viz body 4 a 5), zasloužilo by si ale podrobnější diskuzi.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře.

4. Poznámky a kritické připomínky:

Úvodní kapitoly (1 a 2) jsou příliš stručné (viz bod 2 výše) a bylo by vhodné vylepšit seznam 
referencí (viz bod 6 níže). U popisu modelu (str. 18) a fitovací procedury (str. 24) není jasné, co je 
oněch 24 fitovacích parametrů (jsou p a T, R nezávislé parametry nebo to je jen různé označení 
souvisejících veličin?). Hodnoty měrného odporu a střední volné dráhy získané fitováním jsou sice 
diskutovány, ale nejsou srovnány s obvyklými hodnotami pro jednotlivé materiály (jediná krátká 
zmínka se objevuje na str. 30 pod rovnicí (6.3)). Vzhledem k poměrně velkému počtu fitovacích 
parametrů jsou kvality všech uvedených fitů celkem dobré a na druhou stranu jsou hodnoty 
parametrů nafitovaných různými postupy dosti rozdílné. Není jasné, který z určených proudových 
profilů uvedených v kapitole 6 má být považován za nejpravděpodobnější. Bylo by možné fitovací 
proces obrátit, tj. dosadit co nejvíce materiálových parametrů známých z jiných měření (podobných 
materiálů) a fitovat např. jen transmisní koeficienty? Některá tvrzení použitá při analýze nejsou 
vysvětlena (nulové reflexní koeficienty, str. 26; větší vodivost vrchní platinové vrstvy, str. 27). 
Velmi rozdílné transmisní koeficienty horního a spodního rozhraní Ta/Pt v tabulce 3 na str. 31 by si 
také zasloužily diskuzi. Co lze zjistit z literatury o možné efektivní závislosti parametrů Ta vrstvy 
na její tloušťce?  Očekával bych také kritické zhodnocení modelu Sondheimera-Fuchse.



5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:

Dílčí nové poznatky jsou získané parametry fitování a proudové hustoty ve vzorcích, ovšem 
vzhledem k rozdílnosti výsledků různých fitovacích procedur není jasné, jestli jsou tyto výsledky 
spolehlivé. Bylo by je třeba konfrontovat s jinými experimenty, např. měřeními spinového Hallova 
jevu. Skutečnost, že nelze fitovat všechna data jedinou sadou parametrů, ukazuje na limity 
použitého modelu, což je sama o sobě užitečná informace.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:

Základem práce jsou reference 32, 33, v nichž je obsažen model Sondheimera a Fuchse, a s jejichž 
pomocí bylo definováno téma diplomové práce. Kromě nich a referencí použitých v úvodu se v 
práci vyskytují již pouze reference 34, 35, které odkazují na materiálové parametry. Vzhledem k 
povaze práce by takových referencí mělo být použito podstatně více. Rozsah literatury citované v 
úvodu je přiměřený, chybí mi ale odkaz na shrnující článek o spintronice, jako je např. review 
Badera a Parkina (doi: 10.1146/annurev-conmatphys-070909-104123) nebo alespoň starší oblíbený 
článek Fabiana, Žutiće a Das Sarmy (doi: 10.1103/RevModPhys.76.323). Nevhodně působí odkaz 
[5] na str. 4, kde se pojem “spintronika” vysvětluje. Tento článek popisuje jeden konkrétní 
experiment spadající do tohoto oboru, bylo by lepší citovat buď některý ze shrnujících článků, nebo 
alespoň více experimentů ze spintroniky.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava):

Práce je psaná anglicky, a i když se místy objevují neobvyklé obraty či pojmy (nominal sample, 
perfect fit is obtained for the cost...), na srozumitelnosti to práci nikterak neubírá. Grafická úprava 
práce je dobrá.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?

Práce se tématem řadí k základnímu výzkumu a její výsledky přímo aplikovat nelze. Kromě měření 
spinového Hallova jevu zmíněného v bodě 5 by bylo podobné modely v principu možné použít pro 
popis elektronických součástek.

V Praze dne 2.6.2014 ..................................................


