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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce odpovídá zadaní v plném rozsahu. Studentka nastudovala problematiku popisu
barev, naprogramovala výpočet barevných souřadnic a aplikovala metodu na jevy atmosferické
optiky a optiky tenkých vrstev.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce tvoří ucelený celek, jednotlivé kapitoly na sebe vzájemně navazují.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Práce navazuje na stáž Šárky Kunčické v Umea university ve Švédsku v rámci programu Erasmus,
kde absolvovala kurzy atmosferické fyziky. Barvy přírodních optických jevů představují propojení s
optickou spektroskopií tenkovrstevných struktur. Studentka zvládla základy spektroskopické
elipsometrie, zpracování a modelování spekter tenkých vrstev. Využila modelovaná a měřená spektra
k výpočtu trichromatických  souřadnic popisujících vizuální barevný vjem pro vrstvy SiO2 na Si při
proměnném úhlu dopadu.

4. Poznámky a kritické připomínky:
K práci nemám kritické připomínky.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Důležitým výstupem práce je modelování barevného jevu polární záře v závislosti na výšce jejího
vzniku v zemské atmosféře. Model využívá výškové koncentrace plynů v atmosféře a jejich emisní
spektra. Výsledky jsou slibné pro rozvoj zahraniční spolupráce v této oblasti.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V práci jsou korektně citovány reference na použitou literaturu. Jsou využívány zejména zahraniční
monografie a články v mezinárodních vědeckých časopisech.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Bakalářská práce je zpracována v anglickém jazyce. Její jazyková a formální úroveň jsou dobré.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Zvládnutí převodu spekter na popis subjektivního barevného vjemu je důležité pro aplikace tenkých
vrstev a periodických struktur v optickém designu a holografii. Po zpřesnění modelů barev polárních
září doporučuji výsledky publikovat.
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