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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

František Pásztor se ve své bakalářské práci věnoval charakterizaci nových nelineárních 

materiálů, které jsou připravovány na katedře anorganické chemie PřF UK. Náplní této bakalářské 

práce bylo uskutečnit měření hyper-Rayleighova rozptylu (HRR), který umožňuje měřit nelineární 

optické koeficienty kapalin. Hlavním cílem pak bylo nalézt způsob, jakým je možné od sebe 

odlišit HRR a multi-fotonově buzenou fluorescenci zkoumaných látek. Tohoto cíle bylo dosaženo 

měřením spektrálního složení vzorky emitovaného záření a následným fitováním naměřených 

spekter. To následně umožnilo studovat nelineární optické vlastnosti vodných roztoků nové látky 

(2-aminopyrimidinu) a určit velikost příslušného nelineárního koeficientu. 

František Pásztor přistupoval k řešení této problematiky se značným zápalem a pracovním 

nasazením, což mu umožnilo získat velice zajímavé původní výsledky. Zejména ale otevřel novou 

cestu pro materiálový výzkumu prováděný na našem pracovišti. 
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