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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Bc. Pavel Peterka se při řešení práce nejprve seznámil s principem a experimentálními detaily 

generace ultrakrátkých pulzů se stabilní fází vůči obálce ve střední infračervené spektrální oblasti 

pomocí nekolineární optické parametrické generace a generace rozdílové frekvence. Časová délka 

generovaných pulzů odpovídá méně než dvěma kmitům elektromagnetického pole na nosné 

frekvenci a jejich spektrum pokrývá širokou oblast 1500-2500 nm. Během řešení práce se student 

podílel na optimalizaci experimentálního uspořádání. Hlavním cílem práce bylo důkladně 

charakterizovat generované pulzy v časové oblasti, což je vzhledem k délce pulzu netriviální 

úloha. K tomuto účelu byla zvolena metoda interferenčního frekvenčně-rozlišeného optického 

hradlování založeného na generaci třetí harmonické frekvence (ITH FROG z angl. interference 

third harmonic frequency-resolved optical gating).  

Pavel Peterka sestavil experimentální uspořádání, vytvořil ovládací software umožňující provedení 

těchto charakterizačních měření a provedl samotná měření a jejich vyhodnocení. Během řešení 

práce prokázal experimentální erudici, ale také schopnost vývoje složitějšího softwaru, který 

umožňuje rekonstrukci pole pulzu v čase z naměřených dat. Domnívám se, že práce splňuje 

požadavky kladené na tento typ práce a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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