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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Diplomová práce Bc. Jana Kuchaříka se zabývá odvozením analytických vztahů pro optickou 

odezvu difrakčních mřížek, které by zobecnily Fresnelovy a Airyho vztahy amplitudové 

reflektance/transmitance pro rozhraní a tenké filmy, a numerickou analýzou použitelnosti těchto 

vztahů pro konkrétní mřížky s danými geometrickými parametry a jejich rozsahem. 

 

Práce v rozsahu necelých 60 stran je členěna do nečíslovaného Úvodu (stručně popisujícího obsah 

práce) a šesti kapitol. První tři kapitoly obsahují teoretický úvod. První kapitola popisuje praktický 

význam mřížek, druhá obecný princip mřížkové difrakce podle základního kurzu fyziky, a třetí 

podrobně demonstruje fourierovskou modální metodu (FMM), která je základem pro autorovy 

následné aproximace. 

 

Kapitoly 4-6 obsahují autorovy originální výsledky. Ve čtvrté kapitole jsou odvozeny analytické 

vztahy tím způsobem, že se ve Fourierových řadách zahrnou pouze dvě harmonické složky, 

odpovídající nultému a minus prvnímu difrakčnímu řádu, což vede na počítání s dvousloupcovými 

maticemi. Autorovi se takto podařilo odvodit přibližný tvar a vlnová čísla vlastních módů 

v periodickém prostředí. Pro odvození použitelných vzorců reflexních/transmisních koeficientů 

jednotlivých difrakčních řádů na mřížce osvětlené rovinnou vlnou nicméně autor potřeboval buď 

provést další aproximace, nebo předpokládat tzv. Littrowovo upevnění, kdy je mřížka osvětlena 

pod takovým úhlem, že se minus první difrakční řád vrací do směru dopadající vlny. Pátá kapitola 

popisuje srovnávací analytický "lokální" model založený na prostorovém rozložení amplitudové 

reflektance mělkých mřížek. Šestá kapitola porovnává obě analytické metody s rigorózními 

simulacemi podle modelu popsaného v kap. 3 (FMM), ale s vysokým počtem zahrnutých 

harmonických komponent (výsledky rigorózních simulací byly autorovi dány k dispozici). 

Následuje stručný závěr a dvanáct referencí. 

 

Autorem zvolené téma modelování difrakce na mřížkách je pro řešení v rámci magisterského 

studia velmi složité, a odvozování analytických vztahů násobně složitější, nicméně z vědeckého 

hlediska velmi zajímavé. Požadavek na analytické formule se v minulosti několikrát objevil na 

pracovištích, kde se experimentálně studovala optika či magnetooptika mřížek a kde nebyl 

k dispozici původní ani komerční software pro optické simulace. Pro určité mřížkové struktury 

s určitým rozsahem geometrických parametrů se dokonce některé analytické modely používají, 

např. teorie efektivního prostředí subvlnových mřížek (kde je periodické prostředí nahrazeno 

anizotropním krystalem) nebo „lokální“ model popsaný v kap. 5 (v minulosti dokonce používaný 

v litografických aparaturách s vestavěným elipsometrem). K zadání bylo možné přistoupit buď tak, 

že se provede podrobná numerická analýza existujících modelů, která bude demonstrovat jejich 

použitelnost na rozsah geometrických parametrů mřížek, nebo že se půjde nad jejich rámec. Autor 

zvolil částečně oba přístupy, kdy odvodil vztahy jdoucí nad rámec teorie efektivního prostředí, a 

výpočty srovnal s jiným, existujícím modelem. Použitelnost obou modelů demonstroval jejich 

srovnáním s rigorózními simulacemi. 

 

Odvození analytických vztahů se v zásadě podařilo; bohužel se však na práci negativně projevilo 

autorovo rozhodnutí odevzdat ji v předčasném termínu, což se projevilo řadou faktických i 

formálních nedostatků. Autorovi nezbyl čas na podrobnou rešerši daného tématu ani na důslednou 

interpretaci spektrálních křivek (body zadání 1 a 4). Práce obsahuje mnoho chyb a překlepů, 

obsahuje mnoho z odborného hlediska nevhodných formulací a nesprávných termínů, a rovněž 

grafická úroveň je podprůměrná. V rámci autorem odvozené aproximace mi také chybí srovnání 

s p-polarizovanou dopadající vlnou, které by bylo pro numerickou analýzu velmi zajímavé. 



 

Autor nicméně zvládl princip složitého difrakčního modelu a získal hluboké znalosti 

Fraunhoferovy difrakce. Práce je v zásadě ucelená a numerická analýza skutečně určila meze 

použitelnosti obou použitých modelů, proto práci považuju za dostatečnou k uznaní jako 

diplomové práce. Vzhledem k náročnosti tématu nepovažuju za důležité nesplnění některých bodů 

zadání. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Vzhledem k nedostatečné interpretaci spektrálních křivek v odevzdané práci navrhuji toto jako 

téma k diskusi v rámci její obhajoby. 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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