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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Student se v práci věnuje mikroskopii magnetických sil (MFM) a magnetooptické Kerrově
mikroskopii (MOKM). Z výsledků je patrné, že student provedl rešerši literatury z pohledu metod
používaných k pozorování magnetických domén, detailně se seznámil s technikami měření
zmíněných dvou metod, charakterizoval a analyzoval dostupné magnetické materiály a v závěru
provedl krátké porovnání obou experimentálních technik. Na základě těchto faktů lze konstatovat, že
práce odpovídá zadání.

2. Základní hodnocení záverečné práce včetně hodnocení její struktury, návaznosti a úplnosti
jednotlivých částí:
Práce je tvořena celkem pěti kapitolami, a to Úvod, Mikroskopie skenující sondou, Magnetooptický
Kerrův mikroskop, Výsledky a diskuze  a Závěr. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Úvodní kapitola shrnuje základní teorii věnovanou magnetickým vlastnostem materiálů, vysvětluje
pojmy jako magnetické domény, magnetizace, doménové stěny, koherentní rotace magnetizace, a
podobně. Větší pozornost by měla být věnována dalším technikám pozorování magnetických domén,
chybí zde hlavně jejich stručný princip a jejich výhody a nevýhody v porovnání s použitými
technikami. Následující dvě kapitoly popisují princip měření pomocí mikroskopie magnetických sil a
magnetooptické Kerrovy mikroskopie. V kapitole 3 postrádám zejména detailnější popis
magnetooptického Kerrova jevu a konfigurací pro detekci longitudinální, transverzální a polární
komponenty magnetizace. Kapitola Výsledky a diskuze ukazuje snímky magnetických domén
získané na vybraných magnetických materiálech. Z důvodu aplikačního potenciálu všech tří materiálů
považuji výsledky za velmi zajímavé,  nicméně analýza chování domén materiálů je jen krátce
popsána a navíc by měla být dána do kontextu s jejich mikrostrukturou a základními magnetickými
charakteristikami, což zde nebylo učiněno. Jako zvlášť unikátní se jeví MFM domény v externím
magnetickým poli, chybí zde ale jakýkoliv model vysvětlující změnu MFM kontrastu s aplikovaným
vnějším magnetickým polem. V kapitole Závěr postrádám konkrétní přínos a podíl studenta na
získaných výsledcích.
Na závěr tohoto bodu mohu konstatovat, že i přes uvedené nedostatky práce splňuje základní atributy,
které se od ní očekávají.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr referencí odpovídá náplni práce. Jejich celkový počet (31) by ale mohl být vyšší, pokud by se
student více věnoval pramenům popisující např. Kerrův jev nebo mikrostrukturu vybraných
magnetických materiálů. Reference navíc nemají strukturu ČSN ISO 690.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je psána v českém jazyce srozumitelně bez zbytečných překlepů. Obrázky použité v práci mají
poměrně slušnou grafiku, obrázky převzaté z jiných prací jsou korektně citovány.

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 kapitole 4. V korelaci s dalšími
experimentálními technikami lze výsledky publikovat v renomovaných mezinárodních časopisech.
Zejména domény získané metodou MFM v externím magnetickém poli nejsou v literatuře prakticky
publikovány. Předpokládáme, že by student ve své diplomové práci navázal na získané znalosti a
pomohl přispět k této doposud málo zkoumané problematice.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Z vlastního pozorování mohu konstatovat, že se student aktivně podílel na výsledcích a přípravě této



bakalářské práce. Na studenta bych měl následující otázky:

1) Jakým způsobem byly pozorovány MOKM domény na rozhraní mezi vrstvami FeSiB/FeNbSiB
pásku?
2) Je magnetokrystalická anizotropie pozorovaná u ingotů Co2FeSi Heuslerovy slitiny ve všech
zrnech stejná?
3) Jak se liší drsnost lesklé a matné strany FeSiB/FeNbSiB pásku? Uveďte alespoň orientační
hodnoty získané z AFM měření.
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