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Průběh obhajoby:  
 
Diplomant představil studované systémy (difrakční mřížky) a jejich fyzikální parametry.  Matematicky 
modeluje mřížku jako periodické rozhraní dvou oblastí s různou elektrickou permitivitou tj. pomocí 
okrajové úlohy pro Maxwellovy rovnice. Představuje dvě metody řešení. Detailněji testuje funkčnost 
metod na jednoduchých analyticky řešitelných příkladech a na řešených příkladech z literatury a 
porovnává konvergenci obou metod.  
Školitel shrnuje ústně posudek. Vyzdvihuje výsledky práce a konstatuje, že bude možné výsledky 
publikovat. Drobná kritika zaznívá ke grafické stránce práce. Posudek oponenta je rovněž pozitivní stran 
obsahu práce. Opět zaznívají drobné připomínky ke grafickému zpracování. 
Diplomant reaguje na poměrně rozsáhlé otázky oponenta: Porovnává detailněji konvergenční vlastnosti 
jednotlivých metod, časové a paměťové nároky, zmiňuje možná vylepšení nedávno publikovaná 
v literatuře. Diskutuje chyby z hlediska experimentální přesnosti měření. Diskutuje svůj názor na tzv. 
Rayleighovu hypotézu a srovnává s alternativními metodami. Školitel se ptá na vliv Gibbsova jevu na 
konvergenci, neboť permitivita není spojitá funkce. Diskuse je dlouhá a bohatá. Diplomant reaguje 
s porozuměním problému a je vidět, že provedl množství dodatečných testů.  
Další otázky komise jsou na nejednoznačnost volby C-transformace v jedné z metod a na volbu metody 
k nalezení vlastních čísel. 
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