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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Bakalářská práce je zaměřena na experimentální testování nové metody umožňující charakterizaci 

femtosekundových laserových pulzů založené na automodulaci fáze (nelineárně-optický jev třetího 

řádu). V první kapitole práce jsou přehledně shrnuty nejdůležitější metody pro charakterizaci 

pulzů používané v současnosti. V dalších kapitolách je představena nová metoda, jež byla 

předmětem této práce. Dále autor shrnuje a komentuje naměřené výsledky. Kromě experimentální 

části autor také vypracoval program umožňující zpracování naměřených dat a jejich interpretaci. 

Vzhledem k poměrně obtížnému tématu pro studenta bakalářského studia bych rád ocenil autorovu 

vůli nastudovat si velké množství informací potřebných k řešení této práce, která má velice dobrou 

formální i vědeckou úroveň proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 
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