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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Diplomová práce Bc. Dmitryho Markova je věnována pozorování magnetických domén na vzorcích
granátových vrstev (YSmLuCa)_3(FeGe)_5O_12 připravených na podložce gadolinium granátového
substrátu. Dle zadání je práce rozdělena na teoretickou část věnovanou  teorii magnetických domén a
principu měření AFM/MFM systému a na praktickou část studující vliv typu hrotu, vzdálenosti mezi
hrotem a vzorkem, směru skenování a podélného a příčného magnetického pole na kontrast
magnetických domén u výše zmíněného vzorku. Práce tedy odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Základní hodnocení záverečné práce včetně hodnocení její struktury, návaznosti a úplnosti
jednotlivých částí:
Diplomová práce je kromě Úvodu a Závěru členěna do tří kapitol s celkovým rozsahem 59 stran.
Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a kopírují tak jednotlivé kroky při studiu a řešení dané
problematiky. Téma práce je aktuální a její hlavní přínos spatřuji v rozvoji Mikroskopie
Magnetických Sil (MFM), která je sice často využívaná k pozorování magnetických domén na
površích materiálů, nicméně interpretace naměřených dat je obvykle komplikovaná. Za zvláště
cennou považuji komplexní charakterizaci systému s kolmou anizotropií a zejména pak experimenty
s vnějším podélným a příčným magnetickým polem. Dle mého názoru student prokázal schopnost
samostatného měření na mikroskopu Ntegra Prima, zpracování dat a interpretace výsledků. Práci
proto hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. K práci mám následující dotazy:

1) Porovnejte hlavní výhody a nevýhody MFM v porovnání s magnetooptickou Kerrovou
mikroskopií.
2) Je možné pomocí MFM zobrazit magnetické domény tenké vrstvy, mající magnetizaci položenou
do roviny vrstvy?
3) Mikroskop Ntegra Prima byl minulý rok rozšířen o Skenovací Tunelovou Mikroskopii (STM).
Bylo by možné stručně komentovat tuto techniku?

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V práci je uvedeno celkem 41 literárních pramenů, které vhodně doplňují text práce.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Úprava práce i její grafická stránka jsou na slušné úrovni, kvalitu práce poněkud kazí relativně velké
množství překlepů v textu.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Dá se říci, že celá experimentální část práce přispívá k rozvoji techniky MFM. Nové poznatky budou
využity při studiu doménové struktury dalších magnetických materiálů a předpokládáme, že získané
výsledky budou publikovány v impaktovaném časopise.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Student byl aktivně zapojen jak do rešerše a studia teoretických problémů spojených s MFM, tak také
do všech experimentů a zpracování naměřených dat a obrázků.
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