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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Charakterizace antiferomagnetických materiálů 
Jméno autora: Petr Voborník 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: K13134 
Oponent práce: Ing. Josef Náhlík Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ABB Power Grids Czech Republic s.r.o., Novodvorská 1768/138a, 142 00 Praha  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Téma předložené bakalářské práce je velice rozsáhlé a specificky zaměřené na antiferomagnetické materiály na bázi 
CuMnAs. Tento typ materiálu je nyní předmětem nejen této práce, ale i vědeckého zkoumání ve specializovaných 
laboratořích, kde vznikala i tato práce. Příprava vzorků, jejich měření, analýza výsledků a jejich správná interpretace patří 
mezi náročnější témata a to nejen na úrovni bakalářských prací. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Specifikace cílů je uvedená v úvodu práce. Vyjma prostudování a popisu vlastností antiferomagnetických materiálů 
je i seznámení se s metodami jejich přípravy. Jako další je pak pomocí epitaxe z molekulových svazků a litografie připravit 
sérii vzorků a tyto charakterizovat. Cíle práce byly splněny v odpovídajícím rozsahu. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Práce je logicky rozčleněna do kapitol odpovídající standardní skladbě bakalářské práce. Po široce pojatém 
teoretickém úvodu následuje část věnující se provedeným experimentům a jejich vyhodnocení. Ačkoliv je tento postup 
v zásadě správný, je experimentální část v některých bodech příliš strohá a leckdy zavádějící - například v části na str. 31 
popisující přípravu vzorku se nejedná o sušení fotorezistu, ale jeho vytvrzení. Dochází také k záměně čtyřvodičového 
zapojení měření odporu s čtyřbodovou metodou. Popis výroby vzorků je celkově neucelený a obtížně reprodukovatelný, 
stejně tak měření a vyhodnocení. Pro nezávislého čtenáře je také obtížně pochopitelné, co je myšleno pod pojmem „x. běh 
měření“, jelikož se následně diskutuje o další sérii měření na stejném vzorku. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 

Práce vykazuje dobrou úroveň odbornosti v teoretické části, kde se autor pokusil i o odvození některých vzorců. 
Nicméně je škoda, že tyto vzorce následně nepoužil v experimentální části. Vzniká tak otázka, proč jsou tam tyto odvození 
uvedeny, když se s nimi následně nepracuje. Experimentální část obsahuje velkou sérii měření, které jsou stručně 
komentovány, a není zcela zřejmé, jaké vlastnosti z nich pro zkoumaný materiál vyplývají. To bude, předpokládám, i náplní 
další práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Práce je obtížně čitelná, byť po typografické stránce v pořádku. Jazykově se od sebe velice liší teoretická část, kde až 
na některé tvaroslovné odchylky je vše v pořádku, od zbytku práce, což si vysvětluji velkým spěchem při dokončování práce. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 

Práce pracuje s poměrně omezeným nicméně dostačujícím množstvím zdrojů, kde některé z nich nejsou veřejně 
přístupné (viz. např. [30] HARADA, D. Prezentace). 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předložená práce je svým technologickým zaměřením velice specifická. Teoretická část práce je svým 
rozsahem nestandardní v pozitivním smyslu, byť bych ocenil její větší provázanost s experimentální částí (zvláště 
odvození vzorců a jejich následná práce s nimi). Přestože experimentální část práce je občas zmatečná, jsou 
výsledky práce hodnotné pro další výzkum antiferomagnetických materiálů na bázi CuMnAs. 

 

K obhajobě bych měl následující otázky: 

 

1) V části přípravy vzorků udáváte leptání struktur pomocí „K2“. O co přesněji se jedná? 
2) Jaká litografie byla použita pro definici struktur? Struktura s rozlišením 50 µm nevyžaduje elektronovou 

litografii. 
3) V závěru se zmiňujete o defektech na vzorku P029. O jaké defekty se jedná? (Litografie nebo růst 

struktury) 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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