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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Ano

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Práce přináší objemný experimentální materiál zahrnující přípravu tenkých vrstev vybraných
magnetických oxidů a jejich strukturní, optickou, magnetickou a magneto-optickou charakterizaci.
Oceňuji, že se autorce podařilo i takto komplexní práci napsat srozumitelně. Struktura práce je dobře
rozmyšlená, jednotlivé časti na sebe logicky navazují.

3. Poznámky a kritické připomínky:
Přes celkově kladný pocit z předložené práce bych rád ukázal na některá, z mého pohledu slabší,
místa:
a. Abstrakt, nesplňuje náležitosti na něj kladené. Předložený abstrakt je kopií zadání práce, což není
správné. Navíc se v abstraktu / v zadání práce vyskytují nesprávné chemické vzorce feritů.
b. Není mi zřejmá širší motivace práce. Tenké vrstvy magnetických oxidů byly již v minuolosti
připraveny různými depozičními metodami a jsou dobře charakterizované.
c. Za slabou považuji rešerši na téma magnetické, optické a magnetooptické vlastností vybraných
materiálů. Spektra optických a magnetooptických konstant daných materiálů jsou známé (jak pro
objemové vzorky, tak pro tenké vrstvy ať už polykrystalické nebo monokrystalické) a měly by být
diskutovány vzhledem k získaným výsledkům. V tomto srovnání by se ukázalo, že vrstvy niklového
feritu pravděpodobně nejsou stechiometrické. Chybí porovnání hodnoty saturované manetizace vrstev
niklového feritu s očekávanou hodnotou.
d. K metodě XPS, ktera je v teoretické části popsána na 3 stranách se v experimentální části váže
pouze jedna věta.
e. Spektroskopickou elipsometrii je možné použít pro nezávislé určení jak tloušťky tak drsnosti
povrchu vrstev. Tím lze získat data porovnatelná s XRR a AFM a případně vyjasnit diskutovanou
neshodu drsností vrstev určenou podle metod posledně jmenovaných.
f. Magneto-optická konstanta K by měla být v teoretické části definovaná (jedná se o diagonální
prvek lineárního magnetooptického tenzoru?). V teoretické části jsou definovány elipsometrické
parametry (ψ, Δ), ale v části experimentální se zpracovávají spektra pseudodielektrických konstant.
Bylo by lépe toto sjednotit.
g. Odhaduji, že těžiště práce autorky je v elipsometrické a magneto-optické charakterizaci vrstev,
proto bych čekal podrobnější popis těchto metod včetně postupu zpracování spekter a určení
optických a magneto-optických konstant i na úkor toho, že by se ostatní teoretické partie měly zkrátit.

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Literatura je svědomitě zpracovaná až na výše zmíněnou výtku ohledně rešerše na téma
magnetických, optických a magnetooptických vlastností vybraných materiálů.

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je napsána srozumitelnou angličtinou. Formální úprava práce včetně grafů a obrázků je velmi
kvalitní.

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Podle mých znalostí je práce originální ve smyslu depozice magnetických oxidů MBE metodou,
která, za předpokladu následného odladění depozičních parametrů, ke kterým tato práce významně
přispívá, by měla umožnit přípravu kvalitních stechiometrických a monokrystalických vrstev.
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