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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Předložená práce se zabývá Stratton-Chu-Silverovou difrakční teorií a zobecňuje ji pro texturované
povrchy. Práce splňuje náročné zadání.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. V úvodu je podán stručný přehled
odborné literatury a cíle práce. Druhá kapitola se zabývá difrakční teorií pro skalární Helmholtzovu
rovnici a vektorové Maxwellovy rovnice. Ve třetí kapitole jsou popsány formalismy polarizace
světla, a to Jonesův formalismus, Stokesovy parametry a formalismus Muellerových matic. Ve čtvrté
kapitole je popsán algoritmus numerické difrakce, který je zobecněn na texturované povrchy a
difrakci na obdélníkových štěrbinách. V páté kapitole jsou prezentovány numerické výsledky.
Následuje závěr, příloha se základními vektorovými identitami a literatura.

3. Poznámky a kritické připomínky:
Není mi jasný zjednodušující předpoklad na str. 6, kdy se ve štěrbině A šíří kulová vlna, jejíž
amplituda přejde skokově do nuly na hranici štěrbiny B. Ve skutečnosti amplituda směrem k hranici
štěrbiny přechází do nuly spojitě, neboli operátor stopy, tj. restrikce funkce na hranici je spojitý.
Průběh přechodu do nuly navíc závisí na tvaru štěrbiny. Prosím diplomanta, aby zjednodušující
předpoklad vysvětlil při obhajobě.

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Student prokazuje příkladnou práci s literaturou.

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je psána v angličtině s hrubými gramatickými chybami. Někdy je nutné anglickou větu přeložit
slovo po slovu, aby bylo zřejmé, co chtěl autor sdělit. V práci je také spoustu překlepů.

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce přináší nové výsledky v kombinaci difrakční teorie a Muellerových matic a aplikací na
texturované povrchy. O tom také svědčí autorův článek v prestižním časopise Journal of Nanoscience
and Nanotechnology. I přes nedokonalou angličtinu a nedostatečné korekce se jedná o vynikající
práci, která zároveň poskytuje velmi dobrý základ pro případné doktorské studium. S potěšením ji
klasifikuji známkou výborně.
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