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Předmětem teoretické diplomové práce „Analytické řešení difrakce na planárních periodických 

vrstvách“ pana Bc. Jana Kuchaříka je analytický výpočet difrakce na obecné mřížce. Práce je 

rozdělena do dvou hlavních částí – teoretického úvodu a následné prezentace autorových 

původních výsledků. Práce jako celek působí uceleně a uvedené výsledky se zdají být fakticky 

správné. 

 

Předloženou práci v následujícím hodnotím ze dvou hledisek – po stránce formální a obsahové. Po 

stránce formální práce splňuje kriteria kladená na absolventskou práci na MFF UK, přesto v ní 



musím vytknout některé nedostatky. Nejzávažnějším z nich je nesplnění všech bodů ze zadání 

práce: z pěti bodů v práce prokazatelně zcela chybí body 1, 4 a 5. Zadání práce bylo pojato 

poměrně velkoryse a nebylo by výraznou chybou, kdyby po domluvě se školitelem autor některé 

úkoly z časových důvodů vynechal částečně nebo úplně (posouzení jejich absence tak nechávám 

zcela na školiteli). Nepřítomnost podrobné rešerše (bod 1) však považuji za velmi výrazný 

nedostatek, který se nutně projevuje i na vědecké kvalitě předloženého textu. Tento nedostatek se 

pojí i s mojí třetí výtkou k formě: nevidím zřetelné oddělení teoretického úvodu (asi kapitoly 1 až 

3) a původních výsledků (kap. 4 a 5), které je sice naznačeno v abstraktu, ale mělo by být 

zřetelněji učiněno nejlépe v úvodní kapitole. V kapitolách 4 a 5 by mělo být precizně vyznačeno, 

které z výpočtů a výsledků jsou přejaté a které originální. 

 

Kromě výše uvedených nedostatků práce vykazuje další drobná formální pochybení: naprůměrné 

množství překlepů, neobratné formulace, pro mě nepřehledné zavádění a indexování veličin, 

neslabičné předložky na koncích řádků, nestandardní odkazy na číslované obrázky, nestandardně 

řazené citace, text v grafech na konci je nečitelný. Dále v kap. 3 není dobře vysvětlen postup, není 

vymezeno, co znamená "uvnitř" a "vně". Není vysvětlen rozdíl v přístupu kap. 4 a 5, autor se 

pouze omezuje na tvrzení, že kapitola 5 představuje jiný pohled, přitom se jedná o úpně jiný 

fyzikální model. V neposlední řadě členění do kapitol by mohlo být provedeno lépe k usnadnění 

orientace v textu, např. kapitola 4 má 12 podkapitol (ostatní max. 4) a má naprosto nelogicky 

oddělenou nečíslovanou část "Littrowovo uspořádání". 

 

Z pohledu obsahového musím práci vytknout především nedostatečný fyzikální nadhled autora: 

v rámci aproximací jsou sice výpočty matematicky správné, ale chybí právě diskuse zanedbání 

z pohledu jejich důsledků pro fyzikální systém a z pohledu fyziky obecně. Nedostatečný nadhled 

je podtržen již nevědeckým názvem kapitoly 2: „Proč fungují difrakčí mřížky“ a dále v jejím 

obsahu, který čerpá z populární literatury (ref. [1]), obsahuje nepřesné formulace a opírá se o 

nedostatečný Hyugensův princip. Difrakční teorie, která je de facto nadstavbou kapitoly 2, je 

přitom předmětem učiva v základním kurzu optiky. 

 

V autorské části autor rozpracovává Fourierovskou modální metodu pro výpočet difrakce na 

planární struktuře. Volí analytický přístup, kvůli kterému musí provést velké množství aproximací, 

které nejsou shrnuté na jednom místě a ani není nikde diskutovaná aplikovatelnosti modelu. 

Výsledkem jsou přímočaře odvozené vzorce, které jsou prokazatelně omezené na velmi malé 

množství experimentálních situací. V závěru práce je provedeno numerické srovnání vybraných 

metod pro několik konkrétních jednoduchých experimentálních uspořádání bez další diskuse 

důsledků plynoucích z analytického řešení. Není mi proto jasné, v čem spočívá výhoda analytické 

metody oproti numerickému řešení problému, když dnes lze v řádu sekund diagonalizovat matice 

1000x1000 na osobním počítači a numericky je tak možné získat a běžně se získávají řádově 

přesnější výsledky v podstatě ihned. Z tohoto pohledu si myslím, že uvedené výsledky jsou sice 

samostatně dosažené řešitelem, ale nejsou ve většině originální. Výhoda zvoleného přístupu by 

mohla vyplynout, pokud by byla provedena podrobná rešerše a přístup v jejím kontextu 

odůvodněn, takto diplomová práce pouze obsahuje jednoduché a přímočaré odvození vzorců bez 

originálního zhodnocení a rozboru fyzikálního problému a následného původního vyřešení 

některého z dílčích podproblémů. 

 

Celkový přístup k řešení zadání mi nepřijde jako šťastný. Alfou vždy má být rešerše a podrobné a 

přesné vymezení problému a cíle, což v práci chybí. Omegou pak má být srovnání s experimentem 

nebo přesným numerickým řešením (zadání, bod 5) a interpretace dat nebo validní předpověď 

(zadání, bod 4), které také chybí. V těle práce pak má být na základě vymezení problému a cíle 
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zvolena vhodná metoda řešení, místo toho práce sestává pouze z podrobného popisu jinak 

zřejmého matematického odvození vzorců bez diskuse platnosti aproximací, navíc toto odvození 

považuji fyzikálně za chybné. Chyba spočívá v tom, že zanedbání vyšších modů bez podrobné 

diskuse není správné, jelikož nepropagující evanescentní mody jsou stále vázány s ostatními 

(propagujícími) mody. Další mou pochybností je platnost apriorního předpokladu, že mody 

unvnitř mřížky sestávají z izolovaných vln v jednotlivých částech s konstatní permitivitou. 

Správně by měl být uvážen Blochův teorém a v periodické struktuře by měly být definované 

Blochovy vlny namísto rovinných vln. Důsledkem fyzikálně nekorektního přístupu je pak naprosto 

nelogická věta na str. 50: „Kdybychom uvážili ultra-tenkou mřížku, kde d≪λ, byl by vhodnější 

model popsaný Phillipem Lalannem v článku [10].“, u které není jasné, proč by onen model měl 

být vhodnější, když naopak podle uvedených předpokladů by měl být model v diplomové práci 

právě v dané limitě přesný. 

 

I přes jednoduchost celkového přístupu si dokáži představit, že odvozené vzorce budou užitečné 

při rozboru polarizační závislosti ohybových jevů při difrakci na mřížkách s neskokovou změnou 

indexu lomu. Jelikož se autor polarizaci věnuje pouze okrajově, nedostala se do práce část, která 

mohla být jejím těžištěm s množstvím nezpochybnitelných původních výsledků. 

 

Celkově předložená práce prezentuje autorem samostatně dosažené výsledky v ucelené formě a 

přejaté výsledky jsou vesměs uvedené s odpovídající citací. I přes výše uvedené formální a 

obsahové nedostatky je možné ji uznat jako diplomovou po zodpovězení otázek níže. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Je možné analytickou teorii zobecnit na mřížky s neskokovou změnou indexu lomu? 

 

2. Je skutečně pravda, že nulová vodivost implikuje reálnou permitivitu prostředí (str. 30 nahoře)? 

 

3. Jak ovlivňují evanescentní mody difrakci do propagujících modů? 

 

4. Prosím o přesné vymezení, které výsledky jsou originální (tj. i přesto, že byly dosaženy 

samostatným postupem, nejsou dostupné v odborné literatuře) . 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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