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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Práce zcela odpovídá a splňuje zadání.

2. Základní hodnocení záverečné práce včetně hodnocení její struktury, návaznosti a úplnosti
jednotlivých částí:
Práce uceleně zpracovává problematiku modelování plazmonických nanostruktur ve výpočetním
prostředí COMSOL. Zahrnuje základy teorie povrchových plazmonů, využití metody konečných
prvku v prostředí COMSOL, testování výpočtu na jednoduché konfigurace povrchových plasmonů
(Kretschmanova a Ottova konfigurace) a výpočty specifických vlnovodných konfigurací pro vrstvu a
cylindrický vlnovod se započtením magnetooptických jevů.

V práci postrádám detailnější vysvětlení a diskuzi okrajových podmínek, které jsou klíčové pro
správnost výpočtu.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Autorka vhodně vybírá a cituje studijní prameny. Práce zahrnuje 46 referencí převážně ze zahraniční
literatury.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je psána anglicky, což je potřeba vysoce hodnotit. Její struktura je na dobré úrovni, vysázena
pomocí LaTeXu vhodně doplněna obrázky. K formální stránce, někdy není dodržováno pravidlo text
(včetně jednotek)-Roman, veličiny-Italic, vektory-Bold. Rovněž v kapitole 2.2. je řada překlepů,
formálních i faktických chyb.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Cílem práce je zvládnout výpočty optických struktur v programu Comsol, což bylo zcela splněno a
této dovednosti může autorka využít v následném doktorském studiu. Originální výsledky jsou v
kapitole 5., které autorka publikovala v rámci konference Nano Ostrava 2017 a chystá článek do
impaktovaného časopisu. Tato část by v práci zasluhovala detailnější diskuzi.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Autorka pracovala pod vedením Ing. Jana Chochola systematicky, pravidelně konzultovala výsledky
a postupy modelů.
Navrhuji, aby během obhajoby byly zodpovězeny následující dotazy:
1. V případě testování generace povrchových plasmonů (Kapitola 4) byly na bocích využity
periodické hraniční podmínky. Je takové zadáníúlohy realistické, nemůže vést k parazitním
rezonancím?
2. Jaký je význam veličin v tabulce 4.1. na str. 31? Proř jsou jednotky vlnového vektoru různé?
3. Jak se liší tlumení symetrického a antisymetrického módu ve vlnovodu (Sec. 5.1.)?
4. Co je příčinou podivné symetrie amplitudy pole v případě na str. 47? Proč je pole na hranicích
oblasti nenulové?
4.

Práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou, doporučuji ji k obhajobě.
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1. Is the thesis consistent with its assignment?
Práce zcela odpovídá a splňuje zadání.

2. The basic evaluation the thesis in point of view of structure and sequence of the parts work and their
integrity:
Práce uceleně zpracovává problematiku modelování plazmonických nanostruktur ve výpočetním
prostředí COMSOL. Zahrnuje základy teorie povrchových plazmonů, využití metody konečných
prvku v prostředí COMSOL, testování výpočtu na jednoduché konfigurace povrchových plasmonů
(Kretschmanova a Ottova konfigurace) a výpočty specifických vlnovodných konfigurací pro vrstvu a
cylindrický vlnovod se započtením magnetooptických jevů.

V práci postrádám detailnější vysvětlení a diskuzi okrajových podmínek, které jsou klíčové pro
správnost výpočtu.

3. Evaluation of selection and utilization of literature:
Autorka vhodně vybírá a cituje studijní prameny. Práce zahrnuje 46 referencí převážně ze zahraniční
literatury.

4. Evaluation of formal aspects of the thesis:
Práce je psána anglicky, což je potřeba vysoce hodnotit. Její struktura je na dobré úrovni, vysázena
pomocí LaTeXu vhodně doplněna obrázky. K formální stránce, někdy není dodržováno pravidlo text
(včetně jednotek)-Roman, veličiny-Italic, vektory-Bold. Rovněž v kapitole 2.2. je řada překlepů,
formálních i faktických chyb.

5. Describe whether the thesis has findings and how they could be used:
Cílem práce je zvládnout výpočty optických struktur v programu Comsol, což bylo zcela splněno a
této dovednosti může autorka využít v následném doktorském studiu. Originální výsledky jsou v
kapitole 5., které autorka publikovala v rámci konference Nano Ostrava 2017 a chystá článek do
impaktovaného časopisu. Tato část by v práci zasluhovala detailnější diskuzi.

6. Comments and critical notes:
Autorka pracovala pod vedením Ing. Jana Chochola systematicky, pravidelně konzultovala výsledky
a postupy modelů.
Navrhuji, aby během obhajoby byly zodpovězeny následující dotazy:
1. V případě testování generace povrchových plasmonů (Kapitola 4) byly na bocích využity
periodické hraniční podmínky. Je takové zadáníúlohy realistické, nemůže vést k parazitním
rezonancím?
2. Jaký je význam veličin v tabulce 4.1. na str. 31? Proř jsou jednotky vlnového vektoru různé?
3. Jak se liší tlumení symetrického a antisymetrického módu ve vlnovodu (Sec. 5.1.)?
4. Co je příčinou podivné symetrie amplitudy pole v případě na str. 47? Proč je pole na hranicích
oblasti nenulové?
4.

Práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou, doporučuji ji k obhajobě.

very goodOverall classification:
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