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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Diplomová práce zcela splňuje zadání. Problematika Stratton-Chu-Silver difrakční teorie je náročná z
pohledu pochopení i numerické implementace.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Struktura práce je vhodně volena, v kapitole difrakční teorie je proveden přehled odvození integrálů
skalární a vektorové difrakční teorie. Další část je věnována polarizačnímu popisu difrakční odezvy
od strukturovaného povrchu. Následuje popis implementace výpočtu v prostředí MATLAB a
numerické srovnání modelů skalární a vektorové difrakční teorie a aplikaci na obdélníkový otvor a
výpočet barevné odezvy od strukturovaného povrchu.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Studijní prameny jsou vhodně vybrány a korektně citovány. Autor vyhledal a nastudoval radu
originálních prací tykající se vektorového popisu difrakční úlohy.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je psána v angličtině, což je pozitivně hodnotím. Je kvalitně zpracována včetně názorných
schémat a obrázků. V kapitolách 4.2. a 5. postrádám detailní komentář a diskuzi výsledků.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Originálním bodem práce je implementace výpočtu polarizační odezvy od strukturovaného povrchu
pomocí vektorové difrakční teorie a porovnání výsledků se skalární difrakční teorií. Tím byl cíl
diplomové práce splněn. Autor prezentoval výsledky v rámci konference Nano Ostrava 2017 a
předpokládá se publikace výsledků v mezinárodním časopise.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Student zvládl obtížnou teorii vektorové difrakční teorie, nastudoval potřebnou literaturu a zvládl
implementaci algoritmů v prostředí MATLAB. Nedostatkem bylo špatné rozvržení finálního
testování výpočtů a editace práce, což se projevuje její mírně sníženou kvalitou.

Přes uvedené výhrady považuji práci za zdařilou a doporučuji jí k obhajobě.
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1. Is the thesis consistent with its assignment?
Diplomová práce zcela splňuje zadání. Problematika Stratton-Chu-Silver difrakční teorie je náročná z
pohledu pochopení i numerické implementace.

2. Basic evaluation of the thesis:
Struktura práce je vhodně volena, v kapitole difrakční teorie je proveden přehled odvození integrálů
skalární a vektorové difrakční teorie. Další část je věnována polarizačnímu popisu difrakční odezvy
od strukturovaného povrchu. Následuje popis implementace výpočtu v prostředí MATLAB a
numerické srovnání modelů skalární a vektorové difrakční teorie a aplikaci na obdélníkový otvor a
výpočet barevné odezvy od strukturovaného povrchu.

3. Evaluation of the selection and utilization of literatures:
Studijní prameny jsou vhodně vybrány a korektně citovány. Autor vyhledal a nastudoval radu
originálních prací tykající se vektorového popisu difrakční úlohy.

4. Evaluation of formal aspects of the thesis:
Práce je psána v angličtině, což je pozitivně hodnotím. Je kvalitně zpracována včetně názorných
schémat a obrázků. V kapitolách 4.2. a 5. postrádám detailní komentář a diskuzi výsledků.

5. Describe whether the thesis has findings and how they could be used:
Originálním bodem práce je implementace výpočtu polarizační odezvy od strukturovaného povrchu
pomocí vektorové difrakční teorie a porovnání výsledků se skalární difrakční teorií. Tím byl cíl
diplomové práce splněn. Autor prezentoval výsledky v rámci konference Nano Ostrava 2017 a
předpokládá se publikace výsledků v mezinárodním časopise.

6. Comments and critical notes:
Student zvládl obtížnou teorii vektorové difrakční teorie, nastudoval potřebnou literaturu a zvládl
implementaci algoritmů v prostředí MATLAB. Nedostatkem bylo špatné rozvržení finálního
testování výpočtů a editace práce, což se projevuje její mírně sníženou kvalitou.

Přes uvedené výhrady považuji práci za zdařilou a doporučuji jí k obhajobě.
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