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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce (BP) odpovídá v daném kontextu celkovému zadání. Magnetické domény ve vztahu
k vybraným magnetickým materiálům byly studovány pomocí mikroskopie magnetických sil (MFM)
a magneto-optické Kerrovy mikroskopie (MOKM). V závěru jsou obě techniky porovnány.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Kompozice BP má logickou strukturu. Sestává z 5 částí. Začíná úvodní kapitolou, ve které se student
v dostatečném rozsahu věnuje teoretickým základům magnetismu. Zavádí důležité pojmy jako jsou
magnetizace, magnetický moment, magnetické domény a další. Následně se věnuje teoretickým
aspektům mikroskopie, využívající k měření mechanickou sondu (SPM). Detailněji je vysvětlen
měřicí princip MFM na systému NTegra Prima, který byl v BP využit. Obdobnou strukturu má i další
část věnující se MOKM. Je k uvážení, zda tato část nemohla být zpracována obsáhleji. Výsledky a
diskuze přinášejí zajímavé informace o povrchové skladbě magnetických domén na třech vybraných
magnetických materiálech, které mají vysoký aplikační potenciál. Je rovněž využito měření MFM v
externím magnetickém poli. Z mého pohledu je uspořádání magnetických domén na těchto typech
materiálů vysvětleno dostatečnou formou, i když by bylo vhodnější danou koncepci rozvinout ve
větších detailech. Základní charakteristiky dát do souvislosti s mikrostrukturou apod. V případě, že se
bude student dále této problematice věnovat, mohla být v závěru učiněna zmínka o dalších
předpokládaných cílech, kterých by chtěl dosáhnout. V celkovém hodnocení BP práce splňuje
požadavky na ní kladené.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
31 pramenů, které tvoří výčet uvedené literatury považuji za dostatečný. Většina z nich jsou anglické
články dostupné z databází Scopus nebo WoS. Předpokládám tedy, že je student schopen dané
problematice porozumět a vyvodit z ní závěry. Nejsem si jist, zda úprava citací splňuje požadovanou
normu. Což je ovšem z mého pohledu pouze formalita.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Text je doprovázen mnoha poměrně zdařilými obrázky, které vhodně doplňují danou problematiku.
Několik formálních překlepů nepovažuji za nutné zmiňovat.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Výsledky, které jsou uvedeny v BP lze při zapojení dalších experimentálních technik a řádném
vysvětlení lze publikovat s časopisech s IF. Zejména možnost studia magnetického uspořádání v
externím magnetickém poli se jeví jako unikátní.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Vzhledem k tomu, že jsem byl přítomen všem měřením, které student prováděl, dovolil bych si jen
dvě otázky, na které bych při obhajobě očekával odpověď:

1,Dokážete vysvětlit jak vzniká magnetický obraz a proč je někdy uváděn jako obraz fáze resp.
změny fáze?
2,U metody dvojího průchodu je spolehlivě zajištěno, že se ve výsledném obrázku neprojeví vliv i
jiných než magnetických sil?
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