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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Student ve své bakalářské práci splnil všechny body zadání. Stěžejní čtvrtý bod splnil (experimentální
měření pomocí surface plasmon resonanc SPR) jak pro kapalné, tak pro planární vzorky s pomocí
dvou zařízení.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce uceleně a komplexně popisuje měřící metody založené na povrchových plasmonech. Jednotlivé
části na sebe logicky navazují a tvoří jednotný celek.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Práce je rozdělena na teoretickou část a praktická měření. Rozdělení logicky vychází ze zadání
bakalářské práce a komplexně popisuje problematiku měření pomocí povrchových plasmonů.

V teoretické části je uceleně popsána problematika SPR. Student v práci ukázal své teoretické
znalosti v dostatečném rozsahu.

Praktická část je nejdůležitější částí bakalářské práce. Jsou zde popisovány jak měřící zařízení,
vzorky, tak i měřící postupy. Naměřená data jsou prezentována jak ve vlastní práci, tak v přílohách.
Data jsou zobrazena, graficky a výčtově pomoci tabulek. Student nad rámec svého zadání vytvořil
modely naměřených závislostí. Se závěry prezentovanými v práci lze plně souhlasit.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Bakalářská práce obsahuje pouze několik málo nejasností a nepřesností. Některé formulace je možno
také vylepšit.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Bakalářská práce přináší nové poznatky v oblastí měření SPR – MO. Autor přispěl k vysvětlení dané
problematiky pomoci programu pro modelování tohoto jevu.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V práci je použito 22 pramenů, které jsou dostatečné pro bakalářskou práci. Všechny prameny jsou
citovány a jsou uvedeny v přehledu literatury.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce má minimum gramatických chyb a nepřesností. Po formální i jazykové stránce splňuje práce
požadavky kladené na bakalářské práce. Text je přehledně členěn do jednotlivých kapitol. Bohužel
student udělal několik drobných chyb. Např. v práci je uvedeno Voightův nikoli Voigtův. Všechny
veličiny jsou shrnuty v seznamu použitých symbolů.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Získané poznatky z této bakalářské práce je možné dále využívat při práci na institutu fyziky.
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