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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Diplomová práce odpovídá zadání ve všech bodech. Poslední části, týkající se otestování výpočetního
kódu a modelování odrazivosti od systémů s magnonickou vlnou, nebyl, dle mého názoru, věnován
dostatečný čas a pečlivost. Na druhé straně bych chtěl uvést, že naprogramování výpočtu
magnetooptických jevů od laterální periodické struktury s obecným magnetooptickým jevem a
hloubkovým profilem magnetizace je obtížný úkol a jeho vyřešení vyžaduje značné úsilí.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce je velmi dobře strukturována, tvoří ucelený celek, jednotlivé kapitoly jsou vhodně
koncipovány.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Diplomant úspěšně nastudoval a naprogramoval v platformě Matlab šíření elektromagnetických vln v
anizotropních tenkých vrstvách a jednodimenzionálních periodických mřížkových strukturách se
sinusovým profilem optických konstant. Jeho program umožňuje účelné zadání struktury a výpočet
odrazivosti v závislosti na různých parametrech (indexu lomu, tloušťce, atd.). Program odladil na
řadě testovacích struktur. Rozsah a obtížnost provedené práce jsou značné. Na druhé straně však
přístup diplomanta byl nesystematický a většina výpočtů byla provedena těsně před odevzdáním
diplomové práce. Jako vedoucí diplomové práce musím bohužel konstatovat, že diplomant, ač jako
schopný student mohl dosáhnout excelentních výsledků, předkládá práci průměrnou, jejíž závěry
mohly být lépe prokázány.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Základním nedostatkem předkládané práce je nesouhlas modelovaných intenzit ve spektrech
Brillouinova rozptylu na spinových vlnách ve vrstvě Fe - v Obrázku 4.14, 4.15 na str. 31-32. Tento
nesouhlas může být způsoben drobnou chybou v programu nebo také závažným problémem celého
výpočetního algoritmu. Nedostatečná pečlivost věnována tomuto bodu snižuje průkaznost celé
diplomové práce. V práci rovněž postrádám detailní popis započtení fázového zpoždění polárního
magnetooptického jevu vzhledem k longitudinálnímu při precesním pohybu magnetizace.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Práce naznačuje vhodnost použití metod modelování odezvy od mřížky se sinusovou modulací
pomocí RCWA (rigorous coupled wave analysis) pro interpretování a studium spekter Brillouinova
rozptylu.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr studijních pramenů odpovídá zadanému tématu, užitá literatura je korektně citována.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je zpracována velmi dobrou angličtinou a po stránce formální je v pořádku. Vyskytují se v ní
různě závažné překlepy, např. v rovnicích (2.12), (2.18), (2.40), (3.84-86) a Fig. 2.1. Velmi nešťastné
považuji značení efektivních indexů lomu jako kx, ky v rovnicích (2.28-35), (2.42-47) a (3.61-63)
vzhledem k možné záměně s komponentami vlnového vektoru.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Práce je rozpracována a nedokončena, takže v předkládaném stavu není využitelná. Na druhé straně
pokračování v modelech by mohlo přinést velmi zajímavé výsledky.
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