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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Diplomová práce zcela splňuje náročné zadání - studium optické aktivity metodami elipsometrie
Muellerovy matice. Autor rozpracoval teoretický popis optické aktivity, provedl rozsáhlá
elipsometrická měření a pečlivě analyzoval získaná data.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Práce obsahuje řadu originálních výsledků autora:
- měření spektrální závislosti optické aktivity cukerných roztoků metodou Muellerovy matice
- originální měření kinetiky mutarotací glukozy včetně určení rychlostních konstant, vývoj
experimentalní aparatury pro měření teplotních závislostí optické aktivity roztoků
- teoretický popis a experimentální demonstrace vlivu optické aktivity na funkčnost a retardaci
křemenných fázových destiček
- dekompozice experimentálních Muellerových matic a výpočet čistoty polarizačních stavů a jejich
ukázka na praktických příkladech.

Diplomová práce má ucelenou strukturu obsahující teoretický popis, vlastní experimentální data
sacharidů a křemenných destiček a rovněž výhled na aplikace optické aktivity v THz oblasti.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Diplomant v práci korektně cituje a nastudoval enormní množství zahraniční časopisecké a knižní
literatury (celkem 130 titulů).

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Diplomová práce je po formální a jazykové stránce pečlivě zpracována, obsahuje názorné obrázky a
výsledky modelů. Práce je zpracována anglicky, po formální stránce korektně a bez chyb.

Jedinou mou výhradou je využití systému jednotek CGS. Přes jistou eleganci a v určitém smyslu
zjednodušení některých vztahů bych jednoznačně dával přednost užití mezinárodního soustavy SI.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce přináší originální výstupy, které snesou mezinárodní srovnání. Jedná se zejména o vliv optické
aktivity křemene na retardační funkci fázových destiček. Tato problematika byla zpracována v
publikaci:

P. Koleják, D. Vala, K. Postava, P. Provazníková, and J. Pištora. Mueller matrix ellipsometry of
waveplates for control of their properties and alignment, J. Vac. Sci. Technol. B. 38, (2020).

Další původní výsledky, zejména disperzní závislost optické aktivity sacharidových roztoků a optická
měření kinetiky mutarotací, budou rovněž publikovány.

Výsledky elipsometrických měření Muellerovy matice přispěly k publikaci:
M. Gryga, D. Vala, P. Koleják, L. Gembalová, D. Ciprian, and P. Hlubina. One-dimensional photonic
crystal for Bloch surface waves and radiation modes-based sensing. Opt. Mat. Express, 9, (2019)
4009–4022.

Výše uvedené výstupy mají značný praktický dopad, což dokazuje odborná spolupráce s výzkumným
oddělením podniku Meopta Optika s.r.o. Velkou perspektivu výsledku práce vidím v aplikaci měření
optické aktivity v terahertzové oblasti.



6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Student přistupoval k experimentální práci a rovněž formálnímu zpracování výsledků velmi pečlivě a
systematicky. Oceňuji rovněž originální a samostatný přístup k řešení dílčích problémů a schopnost
samostatně nastudovat nové postupy a teorii. Vzhledem k omezené interakci z důvodů opatření
zamezující šíření nemoci Covid-19 jsou v práci využívány, dle mého názoru, některé překonané
konvence a značení vycházející z historické literatury, např. z Fedorovy školy optické aktivity.

7. Závěrečné hodnocení práce (doporučení/nedoporučení k obhajobě, známka)
Práce je velmi kvalitně zpracována po věcné i formální stránce, obsahuje originální vědecké výsledky
a postupy autora. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.
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