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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Předložená bakalářská práce je úvodní studium do optimalizace mikročoček určených pro velmi
specifické aplikace. Jde o ucelený a poměrně podrobný úvod do dané problematiky, který je
adekvátní rozsahu Bc. práce. Ve smyslu vlastního zadání práce jsou splněny všechny základní tři
body. Jde o porovnání několika přístupů, dále o optimalizaci mikročoček a návrh Fresnelovy čočky.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Práce působí velmi uceleně. Zadaní práce ve skutečnosti přesahuje možnosti Bc. práce a pozitivně je
třeba hodnotit potenciál této práce pro budoucí studium. Členění práce do jednotlivých kapitol je
logické a odpovídající postupu řešení. Práce začíná od obecného studia numerické simulace čoček a
to je pojato velmi komplexně. V některých pasážích jde o pokročilé metody studia čoček. Jako malou
poznámku bych uvedl, že např. na konci kapitoly 2 by bylo dobré krátké shrnutí. Práce jako taková je
systematicky řazena velmi přehledně.

3. Poznámky a kritické připomínky:
Práce je svým rozsahem velmi dobrá, ucelená a nabízí komplexní studium mikročoček. Myslím, že
zadání práce bylo odvážné a proto nechci být příliš kritický. Osobní poznámka - práce možná
vyžadovala 15 minut typografické kontroly navíc a týden na výpočty. Čas na výpočty je omluvitelný
a vysvětlitelný, ale kontrola typografie nikoliv!
Dále na obrázcích 4.9-4.11 je těžko patrné rozlišení mezi třemi křivkami, pokud tam jsou tři křivky.

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Pramenů ke studiu je poměrně hodně a studentka cituje základní literaturu z oboru. Poznámku, možná
osobní, bych měl k nemalému množství citací typu „wikipedia“. Pořád si myslím, že bychom měli
citovat původní práce.

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce jako taková je zpracována na nadstandardní úrovni. A to jak graficky, tak typograficky. Za
poměrně zbytečné zaváhání považuji některé četné typografické nejasnosti, kdy odkazy na rovnice
„??“ vycházejí z nesouladu v grafickém editoru a odhadují, že náprava toho by byla časově
zanedbatelná. Drobné poznámky bych dále měl k angličtině. Stylisticky je angličtina docela dobrá,
ale např. na str. 17 posl. řádek chybí „to“ a člen „the“. Dále první řádek na str. 37 obsahuje dvakrát
sloveso „is“ atp. Je však dobré pochválit, že práce je zpracována právě v angličtině.
Jenom bych měl ještě připominku k zobrazení Fresnelových čoček, např. obr. 4.30, 4.34 a mnoho
dalších. Obrázky řežu čočkou by měly mnohem větší vypovídající hodnotu. Někde v textu bylo také
číslo s dvěma desetinnými čárkami.

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Bakalářská práce je hodnotná tím, že vlastně byla vypracována jako taková a pokouší se nabídnout
ucelený a docela vyčerpávající pohled na problematiku. Lze najít mnoho studií na dané téma, ale
předložená Bc. práce shrnuje několik pohledů na dané téma v uceleném textu a přechází do cílené
optimalizace čoček. Ta v práci není kompletně dořešena a závěry jsou svým způsobem ještě otevřené,
ale lze napovědět, že skutečná optimalizace čočky bude vyžadovat hloubější studium řádově
přesahující možnosti Bc. práce. Práce má velký potenciál do budoucna a doufám, že bude následovat
pokračování studia této tématiky.
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1. Is the thesis consistent with its assignment?
Předložená bakalářská práce je úvodní studium do optimalizace mikročoček určených pro velmi
specifické aplikace. Jde o ucelený a poměrně podrobný úvod do dané problematiky, který je
adekvátní rozsahu Bc. práce. Ve smyslu vlastního zadání práce jsou splněny všechny základní tři
body. Jde o porovnání několika přístupů, dále o optimalizaci mikročoček a návrh Fresnelovy čočky.

2. Basic evaluation of the thesis:
Práce působí velmi uceleně. Zadaní práce ve skutečnosti přesahuje možnosti Bc. práce a pozitivně je
třeba hodnotit potenciál této práce pro budoucí studium. Členění práce do jednotlivých kapitol je
logické a odpovídající postupu řešení. Práce začíná od obecného studia numerické simulace čoček a
to je pojato velmi komplexně. V některých pasážích jde o pokročilé metody studia čoček. Jako malou
poznámku bych uvedl, že např. na konci kapitoly 2 by bylo dobré krátké shrnutí. Práce jako taková je
systematicky řazena velmi přehledně.

3. Comments and critical notes:
Práce je svým rozsahem velmi dobrá, ucelená a nabízí komplexní studium mikročoček. Myslím, že
zadání práce bylo odvážné a proto nechci být příliš kritický. Osobní poznámka - práce možná
vyžadovala 15 minut typografické kontroly navíc a týden na výpočty. Čas na výpočty je omluvitelný
a vysvětlitelný, ale kontrola typografie nikoliv!
Dále na obrázcích 4.9-4.11 je těžko patrné rozlišení mezi třemi křivkami, pokud tam jsou tři křivky.

4. Evaluation of the selection and utilization of literatures
Pramenů ke studiu je poměrně hodně a studentka cituje základní literaturu z oboru. Poznámku, možná
osobní, bych měl k nemalému množství citací typu „wikipedia“. Pořád si myslím, že bychom měli
citovat původní práce.

5. Evaluation of  the formal aspects of the thesis:
Práce jako taková je zpracována na nadstandardní úrovni. A to jak graficky, tak typograficky. Za
poměrně zbytečné zaváhání považuji některé četné typografické nejasnosti, kdy odkazy na rovnice
„??“ vycházejí z nesouladu v grafickém editoru a odhadují, že náprava toho by byla časově
zanedbatelná. Drobné poznámky bych dále měl k angličtině. Stylisticky je angličtina docela dobrá,
ale např. na str. 17 posl. řádek chybí „to“ a člen „the“. Dále první řádek na str. 37 obsahuje dvakrát
sloveso „is“ atp. Je však dobré pochválit, že práce je zpracována právě v angličtině.
Jenom bych měl ještě připominku k zobrazení Fresnelových čoček, např. obr. 4.30, 4.34 a mnoho
dalších. Obrázky řežu čočkou by měly mnohem větší vypovídající hodnotu. Někde v textu bylo také
číslo s dvěma desetinnými čárkami.

6. Describe whether the thesis has findings and how they could be used:
Bakalářská práce je hodnotná tím, že vlastně byla vypracována jako taková a pokouší se nabídnout
ucelený a docela vyčerpávající pohled na problematiku. Lze najít mnoho studií na dané téma, ale
předložená Bc. práce shrnuje několik pohledů na dané téma v uceleném textu a přechází do cílené
optimalizace čoček. Ta v práci není kompletně dořešena a závěry jsou svým způsobem ještě otevřené,
ale lze napovědět, že skutečná optimalizace čočky bude vyžadovat hloubější studium řádově
přesahující možnosti Bc. práce. Práce má velký potenciál do budoucna a doufám, že bude následovat
pokračování studia této tématiky.
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