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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Posuzovaná diplomová práce (DP) se zabývá experimentálně velmi náročným tématem generace fs 

pulsů ve střední infračervené oblasti a jejich charakterizaci. Z práce je zřejmé, že diplomant 

experimentálně zvládl a pochopil metodu FROG. V DP je velmi dobře popsána metoda zpracování 

dat a získání průběhu pulsu ze spektrogramu pomocí dvou různých algoritmů, které jsou detailně 

popsány. 

 

DP lze vytknout místy velmi nekoherentní text, kdy jednotlivé odstavce na sebe příliš nenavazují. 

Popis experimentu, dat a jejich diskuse jsou místy nepřehledné, což je také dáno tím, že grafy a 

schémata jsou často několik stran od souvisejícího textu. 

 

Výsledky jsou v kapitole 4 diskutovány velmi povrchně a kvalitativně, což je v některých případech 

až zavádějící. Například tvrzení, že puls na obr. 4.14 má délku 9.9 fs a je tedy nejkratší dosažený 

pro daný set experimentů, je velmi diskutabilní. 

 

Nicméně, s přihlédnutím k faktu, že těžiště práce je v popisu a realizaci metody FROG, je práce 

celkově na velmi dobré úrovni. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1) V práci je uvedeno, že použitý hranolový stlačovač pulsů byl sestaven pomocí „skleněných“ 

hranolů (str. 36). Z jakého konkrétního materiálu byly použité hranoly? Jaký má význam 

použití různých druhů optických skel u stlačovače pulsů? 

 

2) Některé rekonstrukční algoritmy používané pro metodu FROG selhávají při rekonstrukci 

z dat, kde je část signálu mimo měřenou oblast. Ořezání se objevuje u některých 

prezentovaných pulsů (viz např. obr. 4.4). Nakolik je algoritmus COPRA citlivý na ořezání 

dat?  
 

3) Rekonstruované pulsy mají velmi komplexní tvar – viz např. obr. 4.14. Lze odhadnout, 

nakolik jde o reálný tvar a nakolik je to výsledkem chyby rekonstrukce? 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 
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