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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce zcela splňuje zadání. Student nastudoval problematiku elipsometrie Muellerovy
matice, změřil a zpracoval elipsometrická data kovových vrstev zlata a cínu na dielektrickém
substrátu, rozvinul metodu společného fitování dopředného a zpětného odrazu a průchodu vzorkem.
V poslední části se zabýval elipsometrií Muellerovy matice od anizotropního vzorku a zpracoval
složitou úlohu elipsometrie od obecně orientovaného nelineárního materiálu BBO.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Práce je rozčleněna do pěti kapitol. Na dvě teoretické kapitoly navazují tři zabývající se praktickou
aplikací elipsometrie na konkrétní systémy. Struktura práce je vhodně zvolená a přehledná.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Volba studijních pramenů odpovídá řešené problematice a je vhodně zvolena. Doporučuji lépe
popisovat internetové citace (slovní výpis zdroje, pokud možno autora, jestliže je uveden původní
zdroj, je potřeba citovat původní zdroj). Nejasná je Ref. [10].

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je psána dobrou angličtinou, což velmi oceňuji. Po formální stránce je práce úhledná, na dobré
úrovni. Výraznou vadou práce je nedostatečný popis vztahů, využitých modelů, postupů fitování a
obrázků. Při psaní odborných textů je nutno předpokládat, že čtenář není seznámen s problematikou,
obvyklým značením nebo symbolikou výstupu softwarů. Vše je nutno vysvětlit, definovat, případně
se odkázat na volně dostupnou literaturu.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce na konkrétních případech vrstvy zlata pro aplikace povrchových plasmonů a vrstev cínu na
skleněných substrátech demonstruje metodu současného fitu elipsometrických dat při odrazu od
povrchu vrstvy a zpětného odrazu skrz substrát společně s měřením transmise. Tento společný fit
pomohl dekorelovat fitované parametry a v případě vrstvy zlata vedl k dobrým výsledkům. V případě
komplikovaných systémů vrstev cínu, které podléhají oxidaci, nehomogenitám a případně existencí
různých fází, je autorova práce motivací pro přípravu detailnější série vzorků. U anizotropních vrstev
BBO jsou získané fity dobrým výborným startem pro studium obecných anizotropních vzorků
elipsometrickými metodami. Originální je zejména započtení šířky čáry monochromátoru a
vysvětlení nesymetrie Muellerových matic misorientací anizotropního materiálu.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Přes částečné nedostatky ve formálním zpracování práce, které navrhuji toleruji u bakalářské práce,
oceňuji studentovo zvládnutí náročných postupů fitování dat elipsometrie Muellerovy matice od
složitých systémů.
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