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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Ano, práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Práce je tvořena čtyřmi kapitolami, a to Introduction, As-quenched Co/Co ribbons, Annealed Co/co
ribbons a Conclusions. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. V kapitole Introduction je
vysvětlen důvod analýzy Co/Co pásků v souvislosti s jejich aplikacemi, navazuje kapitola popisující
mikrostrukturu a magnetické vlastnosti pásků v původním stavu (as-quenched). Ve třetí kapitole je
sledován vliv teplotní relaxace a v závěru je shrnut přínos studenta včetně jeho plánů pokračovat s
výzkumem těchto materiálů v rámci doktorského studia.

Student se aktivně podílel na všech experimentech uvedených ve stěžejních  kapitolách 2 a 3,
výsledky sám zpracoval a analyzoval s pomocí vedoucího a konzultanta práce. Dle mého názoru se
student zhostil vytvoření práce velmi dobře a jeho diplomová práce obsahuje všechny atributy, které
se od ní očekávají.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr referencí odpovídá náplni práce. Jejich počet (19 v celé práci) by ale mohl být vyšší, pokud by
se student více věnoval pramenům popisující např. metodiku měření nebo zpracování výsledků.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je psána v anglickém jazyce na velmi slušné úrovni, přesto se v textu nachází několik vět, které
budou pro čtenáře obtížně srozumitelné. Myslím si, že grafická úprava obrázků dobře dokresluje
slušnou kvalitu práce.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Za nové poznatky lze považovat všechny výsledky prezentované v kapitolách 2 a 3. Magneto-optická
metoda pozorování magnetických domén na rozhraní mezi dvěmi vrstvami těchto materiálů byla
prezentována na konferenci INTERMAG 2014 v Drážďanech a publikována v impaktovaném
časopise IEEE Transactions on Magnetics. Výsledky teplotní relaxace budou také v nejbližší době
publikovány.

Výsledky práce budou sloužit jednak k aplikacím těchto materiálů v oblasti magnetických senzorů a
jednak k úpravě a vylepšení samotné metody přípravy. Protože se křehkost Co/Co pásků výrazněji
nezměnila ani po jejich vyžíhání, jsou v současné době testovány nové kompozice, jejichž spojení by
umožnilo snadnější kontrolu indukované anizotropie pomocí stočení pásku do toroidu.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
1. Pro analýzu mikrostruktury a magnetických vlastností těchto materiálů, ať už v objemu nebo na
povrchu, nebyly zdaleky využity všechny experimentální metody. Které další metody by se daly
použít? Proč nebyla použita Mossbauerova spektroskopie nebo MFM, i když jsou dostupné na
pracovištích vedoucího práce a konzultanta?

2. V obrázcích magnetických domén na straně 26 (Fig. 7) a 49 (Fig. 22) chybí naznačení směru osy
pásku.

3. Mohl by student při obhajobě vysvětlit vliv znaménka magnetostrikčního koeficientu na



indukovanou anizotropii při stočení pásku do tvaru toroidu?

4. Na obrázku 10 vpravo a obrázku 18 má hmotnostní magnetizace nesprávnou jednotku Am^{-
2}kg^{-1}.
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