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Předložená bakalářská práce Pavla Holánka provádí rešerši problematiky integrálních metod, které
se používají  k simulaci  interakce izolovaných struktur s elektromagnetickým polem. Bakalářská
práce má čtyři hlavní úkoly:

1. Seznámit  se  se  základními  fyzikálními  a  matematickými  principy  používaných  v
nanofotonice.

2. Vytvořit přehled běžných numerických metod používaných v nanofotonice.
3. Zaměřit se hlavně na integrální metody – objemové integrální metody a povrchové integrální

metody. 
4. Počítačově  implementovat  dvojrozměrnou  variantu  povrchové  integrální  metody  (přesný

název je metoda povrchových integrálních rovnic Greenovy funkce), simulovat konkrétní
struktury.

Posuzovaná bakalářská práce má 74 stran, obsahuje 47 obrázků či grafů, odkazů na literaturu je 41.
Práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol (+ úvod a závěr), součástí je též český a anglický abstrakt a
přehled použité literatury. 

Po úvodní kapitole obsahuje druhá kapitola matematické a fyzikální základy, které jsou potřebné k
popisu interakce  elektromagnetického záření  s  nanostrukturami.  Ve třetí  kapitole  autor  popisuje
vybrané  numerické  metody  používané  v  nanofotonice.  Čtvrtá  kapitola  se  pak  věnuje  metodě
objemového  integrálu.  Pátá  kapitola  se  zabývá  metodou  povrchového  integrálu.  Autor  nejprve
formuluje integrální rovnice pro dvě dimenze a jednoduché struktury s jedním rozhraním. Následně
zobecňuje tuto metodu pro trojrozměrný případ a struktury s více rozhraními. Poslední kapitola je
zaměřená  na  praktickou  implementaci  dvourozměrné  metody  povrchového  integrálu.  Výsledky
vybraných testovacích struktur jsou porovnávány s volně dostupným programem pyGDM, který
implementuje Greenovu dyadickou metodu (metoda objemového integrálu). Je provedena diskuze
získaných výsledků.

Co se týče formální stránky, práce je vypracována „standardním“ způsobem. Bakalářská práce je
psaná česky. Co se týče formální stránky, práce je vypracována standardním způsobem, překlepů je
v textu poměrně málo, takže nestojí ani za podrobnější komentář (občasné gramatické prohřešky,
občasné překlepy),  je zřejmé,  že text prošel poměrně solidní závěrečnou jazykovou korekturou,
grafická úprava je také velmi pěkná (až na některé začátečnické prohřešky, např. špatné zalamování
slov na konci řádku). Práce je poměrně slušná i po jazykové stránce. Pokud se tedy jedná o věcnou
stránku, je zřejmé, že cíle bakalářské práce, tak jak byly zadány, byly splněny. 

K předložené bakalářské práci mám následující připomínky/dotazy, k některým z nichž by se autor
mohl (pokud tak již nebylo učiněno v rámci vlastní prezentace) v rámci obhajoby vyjádřit: 

 Na obrázku 10 je zobrazen účinný průřez absorpce pro "s" a "p" polarizaci v závislosti na počtu
prvků diskretizace. Jaké jsou parametry počítané struktury a dopadající vlny? 

 U dielektrického  dvourozměrného  válce  je  známo analytické  řešení  rozptylu.  Vytvořte  graf
konvergence implementované metody povrchového integrálu oproti analytickému řešení.

 Změní se hodnoty účinných průřezů absorpce a rozptylu (např. obrázek 16), pokud budeme
uvažovat i disperzi vody?

 Porovnáním výsledků mezi  implementovanou  metodou povrchového integrálu  a  programem
pyGDM je vidět, že u dielektrického nanodrátu je větší odchylka než u zlatého nanodrátu. Je k
tomu nějaké vysvětlení?
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 Diskutujte platnost použití implementované teorie pro případ dvou zlatých nanodrátů, pokud se
jejich  vzájemná  vzdálenost  začne  zmenšovat  (bude  menší  než  10  nm).  Jak  to  bude  s
použitelností  použitého  disperzního  modelu  zlata  (Johnson  &  Christy)  pro  nanodrát  s
poloměrem několika nanometrů? 

Závěrem lze konstatovat, že předložená bakalářská práce Pavla Holánka dle mého názoru splnila
zadání  ve  všech  bodech,  jakož  i  veškeré  požadavky  na  tento  typ  práce  kladené  příslušnými
předpisy. Jelikož předpokládám kladné zodpovězení všech dotazů a připomínek, bakalářskou práci
doporučuji k obhajobě. Po úspěšné obhajobě navrhuji práci klasifikovat stupněm výborně (A).

Pavel Kwiecien
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