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P°edloºená bakalá°ská práce se zabývá vyuºitím nelineárního zrcadla na principu generace
druhé harmonické frekvence k pasivní synchronizaci mód·. Byla provedena charakterizace neli-
neárních krystal· pro generaci druhé harmonické a vybrané krystaly byly pouºity ke konstrukci
Nd:YVO4 laseru s pasivní synchronizací mód·.

Práce má rozsah 54 stran a obsahuje 27 cita£ních odkaz·. Text je £len¥n do p¥ti kapi-
tol. První kapitola p°edstavuje re²er²ní £ást práce a £tená°e seznamuje s metodami generace
ultrakrátkých impuls· v pevnolátkových laserech s d·razem na pasivní synchronizaci mód· ne-
lineárním zrcadlem. Druhá kapitola popisuje teorii generace druhé harmonické. Ve t°etí kapitole
je uveden p°ehled pouºitých m¥°icích p°ístroj· a dále parametry laserových diod pouºitých k
£erpání sestavených laser· a laseru vyuºitého k charakterizaci nelineárních krystal·. �tvrtá ka-
pitola obsahuje parametry pouºitých materiál· - aktivního prost°edí Nd:YVO4, polovodi£ového
saturovatelného absorbéru a nelineárních krystal· pro generaci druhé harmonické. Vyuºita byla
£tve°ice nelineárních krystal·, a to LiIO3, PPLN a dvojice krystal· LBO, li²ících se metodou
fázového synchronismu.

St¥ºejní je pátá kapitola, v které jsou p°edstaveny výsledky experimentální práce. Autor
se nejprve zabývá konstrukcí Nd:YVO4 laseru s pasivní synchronizací mód· pomocí polovo-
di£ového saturovatelného rezonátoru. P°edstaveny jsou t°i kon�gurace rezonátoru a uvedeny
jejich výstupní parametry. U jednotlivých kon�gurací byla provedena optimalizace re�ektivity
výstupního zrcadla v kontinuálním reºimu a u rezonátoru tvaru Z byl dosaºen reºim synchro-
nizace mód·. Následují výsledky m¥°ení konverzní ú£innosti p°i generaci druhé harmonické v
nelineárních krystalech. Jelikoº se u sestaveného laseru nepoda°ilo dosáhnout dostate£nné in-
tenzity pro generaci druhé harmonické, byl pro jejich charakterizaci pouºit komer£ní vláknový
laser. V záv¥ru kapitoly jsou p°edstaveny výsledky experiment· se synchronizací mód· metodou
generace druhé harmonické frekvence. Bylo dosaºeno velice stabilní generace pikosekundových
impuls·. Práce je zakon£ena shrnutím a diskusí dosaºených výsledk·.

Co se £len¥ní textu práce tý£e, obsahují poslední t°i kapitoly krom¥ parametr· pouºitých
p°ístroj· a materiál· £i výsledk· m¥°ení místy také popisy principu fungování daných p°ístroj·
(nap°. str. 22), zp·sobu výroby (str. 25) £i metodiky zpracování dat (nap°. str. 33). Tyto infor-
mace by bylo pro v¥t²í p°ehlednost vhodn¥j²í uvést samostatn¥, nap°íklad v rámci teoretického
úvodu.

Jazykov¥ je práce na dobré úrovni, obsahuje pouze malé mnoºství p°eklep· a pravopisných
chyb. N¥které obrázky p°evzaté z jiných zdroj· mají ponechány popisky v anglickém jazyce.
U hodnot v grafech je pouºívána desetinná te£ka namísto správné £árky. Typogra�cká úrove¬
práce je vysoká, pouze v jednom p°ípad¥ se v textu nachází zápis v podob¥ �lambda = 532 nm �
(str. 45).



Práce obsahuje minimum faktických chyb, pouºité zdroje jsou v textu °ádn¥ citovány a
jejich po£et je dostate£ný. Styl citací v seznamu literatury dodrºuje platné normy. Po°adí citací
v²ak neodpovídá po°adí jejich výskytu v textu práce a n¥které zdroje nejsou v textu pouºity
v·bec ([3], [14], [18], [19]).

Na autora mám následující otázky:

1. Jakou veli£inu p°edstavuje horizontální osa na Obr. 1.2? Jaká je její jednotka?

2. Jak byste p°eloºil výrazy acceptance angle a walk-o� angle?

3. Byly m¥°eny také vlastnosti krystalu LBO pro kritický fázový synchronismus? Pokud ne,
pro£?

4. Pro£ byly pro synchronizaci mód· pouºity práv¥ zvolené nelineární krystaly?

Práce odpovídá poºadavk·m kladeným na bakalá°skou práci a celkov¥ je na velmi dobré
úrovni. Jednotlivé body zadání byly spln¥ny, s drobnou výjimkou toho, ºe kv·li nízkému ²pi£-
kovému výkonu nebyl k charakterizaci nelineárních krystal· vyuºit autorem sestavený piko-
sekundový laser. Vzhledem k vý²e uvedenému

navrhuji práci ohodnotit známkou B - velmi dob°e.

V Praze, dne 3. srpna 2022 Ing. Jan Ol²an


