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Průběh obhajoby: 

 

Obhajobu zahájil předseda konstatováním, že komise se sešla v plném počtu. Po představení uchazečky 

uchazečka informovala o průběhu a výsledcích dizertační práce. Poté byly předneseny posudky oponentů 

a stanovisko vedoucího práce. Následně uchazečka reagovala na dotazy v posudcích oponentů; bylo 

konstatováno, že uchazečka odpověděla dotazy dostatečným a vyčerpávajícím způsobem. Všeobecná 

rozprava se týkala následujících otázek: 

1. Detaily implementace metody FDTD na řešení Maxwellových rovnic pro kulové nanočástice a 

nanočástice se složitým tvarem 

2. Způsoby strukturování aktivního povrchu, možnost použití levnějších metod než elektronová litografie 

3. Možné další směry výzkumu v řešené oblasti 

Všechny otázky z pléna byly zodpovězeny vyčerpávajícím způsobem. 
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