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1. Odpovídá záverečná práce zadání? 
Zadáním bakalářské práce byla demonstrace modelování optické odezvy geometricky 
strukturovaných povrchů v režimu odraženého polarizovaného světla zahrnující popis 
difrakční teorie, popis polarizovaného světla a jeho interakce s optickými strukturami 
v souvislosti s aplikací v solárních technologiích. Bakalářská práce se podrobně věnuje 
jednotlivým bodům zadání, popisuje skalární difrakční teorii a  polarizační systémy pomocí 
Jonesova a Muellerova formalismu i výsledky modelování na jednotlivých texturovaných 
površích, tudíž velmi dobře koresponduje se svým zadáním. 
 
 
2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti 
jednotlivých částí: 
Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol. Po úvodu následuje kapitola popisující skalární 
teorii difrakce, v níž je odvozen Helmholtz-Kirchhoffův difrakční integrál, známé analytické 
příklady čtvercové a kruhové štěrbiny a první numerické simulace diskutující nutnost 
minimálního prostorového rozlišení. Třetí kapitola podrobně popisuje odraz a lom 
polarizovaného světla na rozhraní a tenké vrstvě s využitím Jonesova a Muellerova 
maticového formalismu (toho druhého využitelného pro částečně polarizované světlo). Čtvrtá 
kapitola kombinuje popisy dvou předcházejících kapitol k popisu optické odezvy 
polarizovaného světla na strukturovaném povrchu, zahrnujícím i povrchový tenký film, a 
demonstruje výsledky simulací na dvou typech povrchů. Práce je zakončena zhodnocením 
výsledků a perspektivami. Podle mého názoru je tato struktura zvolena velice dobře, kapitoly 
na sebe logicky navazují a poskytují všechny důležité detaily pro pochopení teorie. Osobně 
bych se přimlouval za trochu podrobnější popis modelovaných povrchů a modelování dalších 
zajímavých optických paramnetrů, nicméně v rámci bakalářského studia považuju popsané 
demonstrace za naprosto dostatečné. 
 
 
3. Poznámky a kritické připomínky: 
K obsahu práce bych měl dvě dobné připomínky: 
a) V práci se v teoretických sekcích neustále používají spojité integrály, které je nutné pro 
počítačové modelování diskretizovat. Uvítal bych podrobnější popis této diskretizace, např. 
v rámci sekce 2.5. 
b) Uvítal bych rovněž nějaké názornější parametry modelované optické odezvy, nejen 
komponenty Muellerových matic, např. intenzitu při výstupu optické polarizační soustavy. 
 
 
 



4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů: 
Práce odkazuje na klasické i současné reference obecné teorie i moderních technologií, a 
tudíž bibliografický seznam je dle mého názoru zcela dostatečný. 
 
 
5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.): 
Práce je napsána v anglickém jazyce velmi srozumitelně s nemnohými chybami a překlepy. 
Formální úprava je na velmi vysoké úrovni (pravděpodobně využívající nějakou variantu 
systému TEX) včetně kvalitních obrázků, proto z formálního hlediska považuju práci za 
velmi dobrou. 
 
 
6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je 
způsob využití získaných výsledků: 
Bakalářská práce prezentuje nový typ teoretických simulací optické odezvy texturovaných 
povrchů. Prezentované výsledky modelování názorně ukazují schopnost metody efektivně 
mapovat rozložení světelného pole v rovině pozorování, zvláště vliv texturovaného povrchu 
na změnu rozložení polarizace. Implementovaný model tudíž bude jednou z řady efektivních 
numerických technik pro prudce se rozvíjející výzkum složitých optických systémů, jakými 
jsou nerovné či litograficky strukturované povrchy a multivrstvy. Metoda rovněž může 
sloužit jako model pro experimentální analýzu strukturovaných vzorků pomocí 
muellerovského elipsometru nebo pro prověřování správnosti elipsometrického měření. 
 
 
7. Souhrnné hodnocení závěrečné práce: 
Bakalářská práce demonstruje úspěšně zvládnutou počítačovou implementaci optické odezvy 
texturovaných povrchů pomocí Helmholtz-Kirchhoffova integrálu v kombinaci s polarizační 
reflexní odezvou povrchů a tenkých vrstev. Uvedená numerická technika je pro studenty 
bakalářského studia velmi složitá, a demonstrované výsledky i forma jejich prezentace jsou 
velmi působivé. Celkově je práce dle mého názoru vynikající a navrhuji jí nejvyšší možné 
hodnocení. 
 
 
8. Otázky k obhajobě: 
(1.) Prostorové rozlišení při numerické integraci difrakčního integrálu, které autor považuje 
za dostatečné, několikanásobně převyšuje rozlišení odpovídající difrakční limitě (polovina 
vlnové délky). Bylo by možné použitou techniku optimalizovat a využívat rozlišení difrakční 
limity spolu s využitím vzorkovacího teorému (popsaného v citované referenci [8])? 
(2.) Na jaké laterální a hloubkové rozměry povrchových nerovností je autorův model 
použitelný? 
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