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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:
Diplomová práce „Časově rozlišená spektroskopie SiV center v diamantu“ se zabývá
zkoumáním optických vlastností SiV center v diamantu metodami luminiscenční spektroskopie a
časově rozlišené absorpce.
Karol Hamráček se v průběhu diplomové práce seznámil s problematikou barevných center
v diamantu a s metodami klasické i časově rozlišené laserové spektroskopie. Zvládl velmi dobře
měření kontinuální luminiscence s užitím CCD při pokojové i nízké teplotě, jakož i měření časově
rozlišené absorpce s časovým rozlišením stovek femtosekund. Součástí práce měly být i měření
časově rozlišené luminiscence, ale díky covidovým restrikcím nebylo možné zajistit zahraniční
servis potřebného laseru.
Karol Hamráček během diplomové práce prokázal dobré matematické i fyzikální znalosti a
při práci v laboratoři experimentální zručnost. Je pravdou, že samostatnost při práci a řešení
problémů mohla být větší. Je ale třeba zdůraznit, že vypracování diplomové práce bylo v posledním
roce značně ztěžováno zavedenými covidovými opatřeními.
Podle mého názoru práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji
doporučuji k obhajobě.
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