
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy 

 

 

 posudek vedoucího   posudek oponenta   

 bakalářské práce   diplomové práce 

 

 

 

Autor: Josef Navrátil 

Název práce: Rigorous Electromagnetic Theory of the Optical Response of Periodic 

Nanostructures 

Studijní program a obor: Matematika / Matematické modelování ve fyzice a technologii 

Rok odevzdání: 2018 

 

Jméno a tituly oponenta: Doc. Ing. Ivan Richter, Dr.  

Pracoviště: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Kontaktní e-mail: richter@fjfi.cvut.cz 

 

Odborná úroveň práce:  

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Věcné chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 

 

Výsledky: 

 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 

 

Rozsah práce: 

 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 

 

Grafická, jazyková a formální úroveň: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Tiskové chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 

 

Celková úroveň práce: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Tématem předložené diplomové práce je perspektivní problematika numerického modelování interakce 

elektromagnetického pole na periodických strukturách. Tato práce byla vypracována na pracovišti 

Fyzikálního ústavu UK, pod vedením zkušeného odborníka v této oblasti. Tato problematika představuje 

stále i dnes aktuální a perspektivní oblast výzkumu a vývoje, a to zejména díky novým možnostem, jak 

materiálovým, výpočetním, tak v oblasti aplikací. Práce se věnuje rigorózně z matematického hlediska 

samotného teorii interakce, dále dvěma numerickým metodám (RCWA a tzv. C metoda), dále praktickému 



vytvoření numerického modelu pro řešení této interakce a jeho aplikacím. Téma předložené práce je tak 

bezesporu perspektivní a vědecky aktuální, s ohledem na současný rozvoj této oblasti.  

Posuzovaná diplomová práce má celkem 67 stran, obsahuje 31 obrázků a několik tabulek, odkazů na 

literaturu je v závěru práce uvedeno 30. Práce je psána v anglickém jazyce. Je členěna do šesti hlavních 

číslovaných kapitol, zahrnujících po poměrně komplexní úvodní kapitole (Introduction), přinášející jednak 

stručnou historickou motivaci, cíle práce a její strukturu. Kapitola 2 následně podává přehled teoretických 

základů interakce elektromagnetické vlny s periodickým prostředím, dále přibližuje problém difrakce na 

planárních strukturách typu mřížek. Kapitola se také věnuje popisu experimentální techniky – elipsometrie 

(tzv. 4-zónové nulová spektroskopie), která slouží pro experimentální ověření následných teoretických 

výpočtů. V kapitole 3 jsou následně rozpracovány základy rigorózní metody vázaných vln (RCWA), včetně 

specialit a pokročilých oblastí, jakými jsou Fourierovská faktorizace. V kapitole 4 je obdobně diskutována 

tzv. metoda transformace souřadnic (C metoda), opět s podrobným matematickým popisem. Kapitole 5 

následně diskutuje problematiku implementace a porovnání výsledků numerických metod. V této části je 

také diskutována velmi užitečná speciální technika tzv. normálového pole (NVM), příklady jsou prováděny 

jak na dielektrických (reálný index lomu), tak metalických (komplexní index lomu) mřížkách, pro obě 

polarizace (s a p polarizace).  Posledním část je věnována porovnání s experimentálními elipsometrickými 

výsledky. Vlastní text práce je následně zakončen závěrem (kapitola 6) a nečíslovaným přehledem použité 

literatury, který tím pádem bohužel zcela chybí v obsahu (30 položek).  

Po formální stránce je práce zpracována na standardní pěkné grafické úrovni, s matematickou erudicí, text je 

psán zároveň poměrně dobře a čtivě.  

Co se týče stylistické úrovně anglického jazyka, v němž je práce napsána, je na solidní úrovni, pokud mohu 

posoudit, text obsahuje poměrně malé množství řadu překlepů. Využití obrázků a grafů je v práci vcelku 

adekvátní a efektivní, mohlo jich být použito více. Dle mého názoru je struktura vlastní práce zvolena 

vhodně.  

Z odborného hlediska považuji práci za přínosnou a užitečnou pro další výzkum i praktické aplikace na 

pracovišti, i v širším kontextu. Jsem dále přesvědčen, že vytvořený software a jeho aplikace mohou být 

významné pro další výzkum v dané oblasti. Diplomant tak dle mého názoru zvládl danou náročnou 

problematiku v celé šíři.  

Závěr: Předloženou diplomovou práci je možno hodnotit jako kvalitní, obsahující řadu zajímavých 

výsledků, což je podpořeno samostatně vytvořeným softwarem (pro RCWA i C metodu). Všechny stanovené 

cíle diplomové práce tak byly bezpochyby splněny. Práce přináší zajímavé poznatky a je přínosná jak pro 

vlastní pochopení studovaných fyzikálních procesů, tak z matematického hlediska, i v širším kontextu. Práce 

svědčí o autorově dostatečné schopnosti zvládnout teoreticky – matematicky (a zřejmě v návaznosti i 

softwarově) složitou a komplexní problematiku rigorózní interakce elektromagnetické vlny na periodických 

strukturách. Závěrem mohu prohlásit, že předložená diplomová práce splňuje dle mého názoru veškeré 

požadavky na diplomové práce kladené příslušnými předpisy. Práci doporučuji k obhajobě a po jejím 

úspěšném průběhu ji navrhuji hodnotit výborně.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Tato předložená diplomová práce přináší řadu podnětů a dotazů pro diskuzi, zde bych si dovolil následující, 

ke kterým by se mohl diplomant v rámci obhajoby vyjádřit: 

1) Mohl by diplomant přehledně komentovat praktické technické aspekty jím vytvořených nástrojů – 

konvergenci, časové a paměťové nároky, přesnost výpočtů, apod.   

2) Jaký je autorův názor na tzv. Rayleighovu hypotézu, tedy platnost Rayleighova rozvoje (viz část 2.3) i 

v mřížkové oblasti D1, nejen v oblasti D0, resp. D2?   

3) Poprosil bych dále o diplomantův komentář k teorémům v části 2.6 – Přímý problém (Variační – slabá 

formulace difrakčního probému), týkajících se jednoznačnosti řešení, spolu se situací, kdy nejsou 

splněny předpoklady těchto tvrzení. Jaká je situace pro inverzní problém?    

4) Jaká byla aplikovatelnost autorem implementované C-metody, zejména (jak je známo) pro případ 

nehladkých profilů (s ostrými hranami, apod., v rámci mřížkového reliéfu). Pokusil se autor uvažovat o 

vylepšeních C metody zacílených tímto směrem z posledních let (zejména práce L. Li et al. – 2015 -17)?   



5) I když oceňuji snahu o detailní chybová porovnání, využití chybových grafů (obr. 5.7-5.9) nepovažuji, 

z hlediska názornosti, za úplně nejšťastnější. Mohl by autor komentovat hlavní závěry těchto detailních 

porovnání?  

6) Setkal se autor též s jinými alternativami tzv. Fourierovských modálních metod (diferenciální metoda  - 

Fresnelův institut, metoda rovinných vln pro simulaci fotonických pásových struktur, apod.), mohl bych 

požádat o jejich ideové porovnání? 

7) Konečně, uvažoval by diplomant o dalším možném rozšíření, ať již na aperiodický případ, obecnou 

anizotropii, res. na více dimenzí? 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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