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ll. HoDNocENí JEDNoTLlVýcH KRITÉR!í

Hodnocení náročnosti zadání zóvěrečné práce. nároČnějŠÍ
RedWan Ahmad started with orritp eh"llo^-;^- ^^J J:..:-

crystal fibers (PCF).

Posudte' zda PředloŽená závěreČná práce splňuje ,o^d:.ní..v komentáři p,řína|ni ,r"oŮoo!}i)!rdání, které nebyly zcela':l;'#;!":;;:;l:;:;;;:;"::;:::,7;;1liti", Nebylo-,i zadónízcia splněno, por,ot" ,"iosoudit závažnost, dopady a
achievements were met and fulfilled.

Aktivita a samost
Posud,ťe,zdabylstudentběhem-řešeníaktivní,_zdadodržovaldohodnutét",mi,y,1"stÍs;:m,

ť:liir'::"r"il::::::::i::áu,!X!í"', Po,"a'te schopnost stud,|nto ,o,o,taťné tvůrčí práce.

Posud\e Úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využitíznalosťízískaných studiem 
" 

, "oi;rlofii,Ír, využití podkladů adat získaných z praxe.
Redwan Ahmad has oPtimized new structures in the CoMsoL and tested them towards the best parameters for the
filililil"ffi:§j:,"§§T,;ifl,"j'13:1'o"l"l'""'";;;;;;;"lil.F, Hexagonal pcF and suspended core pcF based

Formální a jazyková úr."eň, .orsah p.á.e

';;i:::r,:::wost 
p.oužívóníformótníchZiiJ oaroz"ných v práci. posudte rrr"nr"r'i"}!|IiŽrou ,trárt r.

VYjódřeťe se k aktivitě studenta při získóvánía využívánístudijních matlrill_ů r *"r,:;ť}:;;:rc". cnarart"rirrlt"'J!ŘI!r'#"lů;::,il',7 ::í;:'í:::'::!:::::r i!!;ň:;;;i;;'L,ěřt,, zda jsou všechny převzaté pruky řádně
:':i::!:,:i :,;,;::,,:i:lť#:;.*n, 

,a, ,,á"ii"; i"i,ii,,',í*!,ií;;;;:?;';::":;,:',;:i:;:::,'í"Wn'Ioxí",,,o,
Exhausting number of citations from state-of-art journals.

Další komentáře a t oanoceni
VYjódřete se k Úrovni dosaŽených hlavních výsledků závěrečné práce, např, k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
':::#;:::::JTiil1::,:i,I::::HÁn"w-r"ného řešeií, puátiiotni, v,istupům, expá,i,",tanr,ručnosti apod.
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tlt. celrovÉ HoDNocENí n ruÁvnn KLAslFlKAcE
As a student, Redwan Ahmad has demonstrated his passionate and the level of commitment necessary to succeed
in his MSc study. l would rate the student's overall peďormance in his study as excellent,

l appreciate final results where Redwan Ahmed has demonstrated broadening of optical spectrum up to 8000 nm
for 2 prm region and longer wave|engths. Along with work on diploma thesis, Redwan Ahmad has actively
participated in the research projects solved by my team, which resulted to severaljournal papers.

Regarding the thesis, all my comments have been met, so l have no other formal point to be solved.

l would like to ask following question:

Please explain, whether you have considered during the proposat of PCF structures ,rJt pnyrirol constrains given by
further development of PCF structures?

I do recommend the diploma thesis for the defence and for fulfilment of the degree of Master of Science.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - v,ýborně.

Datum: 1,.6.2016 Podpis:
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