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f vynikající f! velmi dobrá f průměrná f podprůměrná f nevyhovující
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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Bakalářská práce Pavla Peterky se zabývá experimentálním ověřením nové metody pro charakte-
rizaci ultrakrátkých optických pulsů. V první třetině práce autor velmi přehledně shrnuje problema-
tiku charakterizace pulsů a v současnosti používané metody, přičemž uvádí jejich výhody i nevýhody.
Nakonec představuje i novou metodu, publikovanou v citovaném teoretickém článku. Zbylá část ba-
kalářské práce se zabývá vlastní implementací charakterizační metody: je vysvětleno experimentální
uspořádání, způsob výpočtu spektrální fáze a následně výpočet fáze a obálky v reálném čase. Nakonec
jsou představena experimentální data a srovnání s jinými metodami charakterizace pulsů.

Samotná experimentální práce byla provedena s využitím dvou laserových systémů: oscilátor
se 7 fs pulsy o energii několika nJ a oscilátor s parametrickým zesilovačem s mJ pulsy o délce
100 fs. Pulsy byly charakterizované jednak novou metodou, ale také standardními metodami SPIDER
a FROG (GRENOUILLE). Z tohoto výčtu je zřejmé, že se student musel během práce v laboratoři
seznámit s mnoha zařízeními, naučit se s nimi pracovat a pochopit princip jejich funkce. Například
práce s krátkými pulsy pod 10 fs má svá specifika, protože není možné používat běžné optické ele-
menty a je třeba využívat kompenzátory disperse a zrcadla namísto běžných čoček. Úspěšné zvládnutí
této části jasně ukazuje na studentovu schopnost systematické práce v laboratoři.

V experimentální části velmi oceňuji provedení měření s více nelineárními materiály, provedení
systematického měření pro více energií pulsů a jejich srovnání. Také bylo provedeno měření pulsů
roztažených průchodem skrz dispersní prvek a i když v tomto případě charakterizační metoda ne-
konvergovala, jak je v bakalářské práci naznačeno, je to důležitý výsledek, který stojí za pozdější
rozbor.

Zpracování bakalářské práce je standardní bez výrazných excesů, v textu je několik překlepů,
na koncích řádků se hojně vyskytují jednopísmenné předložky a např. obrázku 3.8 by slušela lepší
grafická úprava — standardně se popisky (a), (b) atd. vkládají přímo do rámečku grafu. Toto jsou
však drobné chybičky, jinak je text dobře a plynule čitelný, obrázky a popisky přehledné. Celkově
hodnotím práci po stránce formální i obsahové jako zřetelně nadprůměrnou.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

• Vztah (2.3) pro elektrickou intenzitu pulsu po průchodu nelineárním prostředím dle mého názoru
může platit pouze pro nedispersivní materiály, protože časově lokální změna fáze vede k lokální
změně frekvence, a tím pádem k rozpadu pulsu v důsledku disperse grupových rychlostí. Můžete
odhadnout omezení tloušt’ky vzorku se známou dispersí, aby vztah (2.3) byl platný?

• V grafech naměřených spekter se mi zdá, že je spektrum na vodorovné ose o nějakou část oříznuté.
Jak toto oříznutí ovlivňuje přesnost výpočtu fáze, potažmo časového průběhu pole v pulsu?
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uznat jako bakalářskou.
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