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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Ano.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce má dobrou strukturu a je napsaná pěknou angličtinou. Popis formalismu v jednotlivých
kapitolách je jasný a hloubka popisu odpovídá diplomové práci.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Klady práce:
- práce má dobrou strukturu a je napsaná dobrou angličtinou .
- RCWA je složitý formalism a pouhé jeho pochopení a naprogramování je úctyhodný počin na
diplomovou práci.

Na druhou stranu (zápory práce):
- implementace formalismusu má chybu, neboť referenční BLS intezity pro modelový příklad, a ty
samé BLS intenzity spočtené zde prezentovaným  RCWA formalismem se neshodují (Fig. 4.14).
Jako hodnotitel ovšem nemohu řící, jak závažná je tato chyba.

- je škoda, že práce v podstatě nebyla dokončena. Jedná se o zajímavou problematiku, která by v
případě dokončení mohla být opublikována v dobrém vědeckém časopise a zaujmout vědeckou
komunitu.

- práce obsahuje drobné fyzikální chyby či nejasnosti. Konkrétně:
a) rov. 3.65: 'i' vyjadřuje dvě promenné: komplexní jednotku a součastně celočíselný index.
b) rov. 3.84: špatné znaménko v exponentu
c) rov. 3.85: chybí 'y'
d) rov. 3.86: znaménko indexu dolního indexu má být '-1'
e) rov. 3.89: vzhledem k tomu, že periodicita je ve směry y, nezdá se mi, že stejné diagonální
permittivita je pro ep_yy = ep_zz zatímco ep_xx je odlišná. Možná toto souvisí s nesouhlasem
reflectivit na obr. 3.10.
f) rov. 4.92: není mi jasné, jak je v Fe vrstvě popsána sin a cos závislost polarního a longitudinálního
komponentu magnetizace. Jak je v rovnici 4.92 popsáno že obě tyto vlny jsou posunuty o pi/2?
g) rov. 2.24 mi přijde nekonzistentní s rov. 2.25 a ta mi přijde nekonzistentní s následující rovnicí
2.27 (pole E, H a tensory permittivity navzájem nesedí).
h) rov. 2.36: je indexace T_{.i} v pořádku? Pokud ano, je třeba indexaci tečkou vysvětlit.
i) po rovnici 2.52 není vdefinována (zavedena) M-matice

- závěr by měl být napsán jinou formou.
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4. Poznámky a kritické připomínky:
Viz. výše

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Nové poznatky jsou zahrnuty v části, kde RCWA formalismus je aplikován na případ rovinných
spinových vln. Jak je napsáno výše, tato část je dobře fyzikálně uchopena, ale její implementace
obsahuje chybu.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V pořádku.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je napsána velice pěknou angličtinou s pěknou grafickou úpravou, Na druhou stranu, práce
obsahuje několik překlepů.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Pokud by práce byla dokončena, výsledky by mohly být publikovány ve kvalitním vědeckém
časopise. V tom případě by práce byla zajímavá pro vědeckou komunitu, hlavně tu pracující v oblasti
pump-probe magnetizační dynamiky.
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