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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce zcela splňuje zadání. Jedná se o velmi náročnou problematiku modelování
dynamiky spinových laserů, což je aktuální téma v ohnisku výzkumu předních světových laboratoří.

2. Základní hodnocení záverečné práce včetně hodnocení její struktury, návaznosti a úplnosti
jednotlivých částí:
Student v práci prokázal, že je schopen nastudovat obtížnou kvantověmechanickou teorii laserů
založenou na Maxwell-Blochových dynamických rovnicích. V práci je tato problematika názorně a
pedagogicky zpracována a zasazena do kontextu současného poznání. Práce je velmi dobře
organizována rozčleněna do kapitol propojujících teorii s vlastními modely dynamiky laseru třídy B.
Teoretické aspekty kvantové teorie a optiky tenkých vrstev je jsou přehledně zpracovány v Apendixu.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Autor při zpracování práce nastudoval značné množství odborné literatury, která je v práci korektně
citována (reference zahrnují 28 knih a článků převážně ze zahraničních zdrojů).

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, psaná dobrou angličtinou, což je potřeba vysoce
ohodnotit. Práce je po grafické stránce zpracována velmi pečlivě, matematické výrazy a rovnice jsou
vysázeny bez chyb, grafy prezentující modely dynamiky laserů jsou přehledné a kvalitní.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Bakalářská práce přináší novou metodiku modelování dynamiky spinových laserů. Tato metodika
bude využívána pro modelování a optimalizaci spinových laserů, které jsou slibnými koherentními
optickými zdroji budoucnosti. Jedná se o originální výsledky, které po dalším rozpracování povedou
ke kvalitním publikacím. Student Mariusz Drong pod vedením Ing. Tibora Fordose výrazně přispěl k
prosazení pracoviště v mezinárodním kontextu. Jednoznačně doporučuji, aby byla metodika
modelování dále aplikována na pokročilé struktury spinových laserů s vertikálním rezonátorem v
rámci bakalářské a disertační práce studenta. Zájem o výsledky studenta jsou prokázány rovněž
nabídnou na pobyt ve špičkových laboratořích Unite Mixte de Physique CNR-Thales. Student rovněž
prezentoval výsledky v rámci konference Nano Ostrava 2017 a předpokládám následnou publikaci v
impaktovaném zborníku konference.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Student pečlivě a systematicky nastudoval problematiku laserů a vyvíjel počítačové modely během
posledních dvou let, řešení pravidelně konzultoval s vedoucím práce Ing. Tiborem Fordosem a v jeho
nepřítomnosti se mnou.

Závěr: Práce je na vysoké formální a obsahové úrovni a měla by být vzorem pro řešení bakalářských
a diplomových prací oboru Aplikovaná fyzika. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím
ji stupněm výborně.
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1. Is the thesis consistent with its assignment?
Bakalářská práce zcela splňuje zadání. Jedná se o velmi náročnou problematiku modelování
dynamiky spinových laserů, což je aktuální téma v ohnisku výzkumu předních světových laboratoří.

2. The basic evaluation the thesis in point of view of structure and sequence of the parts work and their
integrity:
Student v práci prokázal, že je schopen nastudovat obtížnou kvantověmechanickou teorii laserů
založenou na Maxwell-Blochových dynamických rovnicích. V práci je tato problematika názorně a
pedagogicky zpracována a zasazena do kontextu současného poznání. Práce je velmi dobře
organizována rozčleněna do kapitol propojujících teorii s vlastními modely dynamiky laseru třídy B.
Teoretické aspekty kvantové teorie a optiky tenkých vrstev je jsou přehledně zpracovány v Apendixu.

3. Evaluation of selection and utilization of literature:
Autor při zpracování práce nastudoval značné množství odborné literatury, která je v práci korektně
citována (reference zahrnují 28 knih a článků převážně ze zahraničních zdrojů).

4. Evaluation of formal aspects of the thesis:
Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, psaná dobrou angličtinou, což je potřeba vysoce
ohodnotit. Práce je po grafické stránce zpracována velmi pečlivě, matematické výrazy a rovnice jsou
vysázeny bez chyb, grafy prezentující modely dynamiky laserů jsou přehledné a kvalitní.

5. Describe whether the thesis has findings and how they could be used:
Bakalářská práce přináší novou metodiku modelování dynamiky spinových laserů. Tato metodika
bude využívána pro modelování a optimalizaci spinových laserů, které jsou slibnými koherentními
optickými zdroji budoucnosti. Jedná se o originální výsledky, které po dalším rozpracování povedou
ke kvalitním publikacím. Student Mariusz Drong pod vedením Ing. Tibora Fordose výrazně přispěl k
prosazení pracoviště v mezinárodním kontextu. Jednoznačně doporučuji, aby byla metodika
modelování dále aplikována na pokročilé struktury spinových laserů s vertikálním rezonátorem v
rámci bakalářské a disertační práce studenta. Zájem o výsledky studenta jsou prokázány rovněž
nabídnou na pobyt ve špičkových laboratořích Unite Mixte de Physique CNR-Thales. Student rovněž
prezentoval výsledky v rámci konference Nano Ostrava 2017 a předpokládám následnou publikaci v
impaktovaném zborníku konference.

6. Comments and critical notes:
Student pečlivě a systematicky nastudoval problematiku laserů a vyvíjel počítačové modely během
posledních dvou let, řešení pravidelně konzultoval s vedoucím práce Ing. Tiborem Fordosem a v jeho
nepřítomnosti se mnou.
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