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Oponentní posudek dizertační práce Ing. Anny Strekhové 
MODELLING OF PULSE PROPAGATION IN NONLINEAR PHOTONIC STRUCTURES 

Školitel: Prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr., Fakulta strojního inženýrství VUT Brno 
 

Tématem předložené dizertační práce je perspektivní problematika modelování nelineárně optických interakcí 
ve fotonických strukturách, zejména týkajících se šíření a interakce s optickými impulsy. Bezpochyby tak tato 
tématika dizertace pokrývá perspektivní a potřebnou problematiku, neboť v současnosti nelineární fotonické (a 
obecněji fotonické) struktury vykazují velký potenciál pro aplikace v mnoha odvětvích aplikované optiky a 
optoelektroniky, a to zejména v optických komunikacích, integrované optice, optickém zpracování informace a 
koneckonců fotonice obecně. Přitom z velkého množství nelineárních interakcí světla s fotonickou strukturou si 
autorka vybírá problematiku interakce elektromagnetické vlny s  rezonátorovými strukturami, ať již 
jednoduchými nebo vázanými, ve kterých se uplatňuje kerrovská nelinearita.  Tento efekt představuje 
významný nelineární proces s velkým aplikačním dopadem, studium její fyziky i aplikačního potenciálu 
v nových strukturách je proto aktuální - aktuální je tedy i předložené téma dizertační práce. Velmi zajímavé se 
dnes jeví i dále studované vázané rezonanční struktury (ve formě rozličných funkčních filtrů), např. ve vztahu 
k tzv. pomalému světlu, tedy světlu s velmi malou grupovou rychlostí šíření v uvažované struktuře. V této 
poměrně nové problematice však stále zůstává celá řada teoreticky i prakticky nevyřešených problémů, 
zejména ve spojitosti s uvažovanými aplikacemi. V tomto duchu byly stanoveny i cíle předložené práce: (1) 
vývoj a implementace nových efektivních modelů pro popis šíření impulzů, založený na metodě vázaných vln, 
(2) na jejich základě vytvoření a aplikace vhodných, stabilních a efektivních numerických postupů pro řešení 
příslušných rovnic modelu, (3) aplikace vytvořených nástrojů pro popis chování vázaných kruhových 
rezonátorů. Po detailním prostudování předloženého textu lze konstatovat, že se stanovené cíle podařilo splnit.  

Posuzovaná práce je středně rozsáhlá, má celkem 107 stran, 63 obrázků a 3 tabulky, odkazů na literaturu je 93. 
Dále dizertantka vykázala celkem 8 výstupů, byla spoluautorkou ve 2 článcích s IF (Optics Communications, 
IF 1.438, Microwave and Optical Technology Letters, IF 0.585), 5 článků ve sbornících (SPIE Proceedings, 
ICTON) a jednoho výstupu v rámci akce COST, z toho ve 3 případech autorka figuruje jako hlavní autorka. 
Vlastní práce je členěna do osmi hlavních číslovaných kapitol, spolu s přehledem literatury, seznamem obrázků 
a použitých symbolů a zkratek. První kapitola práce podává úvodní pohled na problematiku, motivace a cíle 
dizertace, spolu s formálním členěním práce. Po úvodu jsou ve 2. kapitole stručně shrnuty základní poznatky a 
přehled optických vlnovodů a možností jejich vazby, kerrovského nelineárního jevu spojeného s intenzitně 
závislým indexem lomu a šíření optických impulzů ve vlnovodech. Kapitola 3 podává podobně stručný přehled 
možných simulačních metod pro optické vlnovody.  

Mnohem podrobnější čtvrtá kapitola práce se již následně podrobně věnuje kruhovým rezonátorům, jejich 
teorii, ve dvou základních konfiguracích (tzv. all–pass filter, APF, respektive add–drop filter, ADF). Dále jsou 
zde diskutovány nelineární efekty v takovýchto typech rezonátorů, spolu se souvisejícími aplikacemi. Zvláštní 
pozornost je zde dále věnována vázaným kruhovým rezonátorům, jak v lineárním, tak nelineárním režimu. 
Kapitoly 5 a 6 již prezentují vlastní výsledky dizertace, v rámci rozvoje a využití dvou metod pro analýzu 
studovaných nelineárních struktur rezonátorů. Jednalo se jednak o metodu vázaných rovnic (coupled equation 
technique, CE, kapitola 5), jednak o metodu diskrétních rovnic (discrete equation technique, CE, kapitola 6). 
V obou případech je vždy metoda představena a aplikována, je provedena analýza stability a přesnosti, metody 
jsou dále aplikovány na jednotlivé případy (jedno a vícenásdobné dutiny), metody jsou také porovnány. 
Následně kapitola 7 prezentuje nové fyzikální výsledky v oblasti samopulzace a možného chaosu ve vázaných 
strukturách rezonátorů. Celá práce je uzavřena závěrem, shrnujícím dosažené výsledky (kapitola 8), spolu s 
přehledem literatury, seznamem použitých obrázků a symbolů.  

Z odborného hlediska považuji práci za přínosnou a užitečnou pro další výzkum, zejména v oblasti nově 
vyvinutých a aplikovaných metod analýzy, které se jeví velmi užitečné a napomáhají efektivnímu zvládnutí 
popisu chování studovaných struktur, včetně komplikovaných jevů, jako jsou samopulzace, resp. chaos. 
Domnívám se, že dizertantka zvládla danou problematiku v této oblasti a je schopna tvůrčí vědecké práce. 
Dizertantka prokázala jak porozumění studované problematice, tak i cit pro fyzikální a numerické problémy. 
Myslím si, že výsledky práce mohou být významné pro případné budoucí možnosti praktických aplikací 
sledovaných efektů.   

Po formální stránce je práce zpracována na, dnes již standardní, pěkné grafické úrovni. Formální chyby jsou 
vcelku řídké a vesměs drobného charakteru, takže nestojí ani za zmínku, využití obrázků, grafů a tabulek je 
v zásadě adekvátní a efektivní. Z hlediska terminologie jsem v práci nenašel žádné problematické či nesprávné 
použití, užití odpovídá současným trendům v odborné literatuře. V práci bych ovšem v rámci některých 
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obrázků ocenil vyšší zastoupení vlastních, než převzatých z jiných zdrojů (i když vždy správně citovaných). 
Značení pojmů je v zásadě v pořádku, čemuž napomáhá i přehled použitých symbolů a zkratek, občas by však 
pomohla větší důslednost při značení. Překlepy či nepřesnosti jsou drobného, nepodstatného charakteru. Dle 
mého názoru je struktura vlastní práce, vzhledem k obsahu, zvolena vhodně, text je vyváženou kombinací 
teoretických přístupů i výsledků simulací, demonstrovaných na zvolených příkladech.  

Předložená dizertační práce tohoto rozsahu a šíře záběru přináší pochopitelně celou řadu podnětů pro diskuzi, 
zde bych se omezil jen na následující dotazy a připomínky, k některým z nich by se mohla dizertantka v rámci 
obhajoby vyjádřit (samozřejmě dle časových možností obhajoby): 
1) Nejprve by mne zajímalo, v rámci současného stavu problematiky ve světě, zda autorka uvažovala o 

případném srovnání jejích výsledků s jinými metodami, které jsou schopny studované problémy řešit, 
pokud by takové byly k dispozici (např. Meep s nelinearitami, apod.). Měla autorka během své práce na 
dizertaci možnost některé metody vyzkoušet/využívat?  

2) V rámci přehledové 3. kapitoly, Numerical simulation of waveguide structures, jsem postrádal zmínku o 
modálních (ať již fourierovských, „vedených“, či jiného charakteru) metodách, ať již ve formě modálních 
řešičů, resp. i pro simulace šíření signálů. Zajímalo by mne, zda se s těmito metodami dizertantka setkala 
(např. prostřednictvím svého školitele) a zda by mohla komentovat jejich možnou aplikovatelnost pro 
řešení nelineárních problémů? 

3) Bylo by možné obě či některou z vyvinutých metod (CE, DE) aplikovat i na jiné typy vázaných rezonátorů, 
např. na bázi braggovských rezonátorů, resp. fotonických krystalů (viz např. obr. 4.22 v textu)?  

4) Dále by mne zajímala možnost využití obou vyvinutých metod (CE, DE) pro studium chování 
plazmonických rezonančních struktur (tedy např. hybridních plazmonických vlnovodů, hybrid dielectric 
plasmonic slot – HDPS – waveguides), případně i struktur nelineárně plazmonických. Byla by zde v tomto 
případě nějaká možnost zohlednění disperze indexu permitivity? 

5) Nakolik by bylo případně možné prezentované metody uplatnit (resp. s jakými úpravami) pro efektivní 
popis dalších typů existujících nelinearit ve fotonických strukturách. Bylo by také možné uvažovat 
rozšíření metod i pro případ vlnovodů s dvojdimenzionálním příčným průřezem (např. žebrového nebo 
kanálkového typu) ?  

6) Závěrem bych poprosil o vyjádření dizertantky, v rámci jejích výstupů (časopisecké články a sborníky), 
v čem spočíval její konkrétní podíl vykonané práce – z jejích publikačních výstupů, ve vazbě na dizertaci, 
to není zřejmé.  
 

Závěr: Předloženou dizertační práci je možno hodnotit kladně, z odborného hlediska jako kvalitní, 
předpokládám také uspokojivé zodpovězení vybraných dotazů a připomínek. Lze konstatovat, že všechny 
stanovené cíle práce tak byly splněny. Autorka se poměrně zdařile vyrovnala s dokončením práce v externí 
formě studia. Práce přináší nové poznatky a je přínosná jak pro vlastní pochopení studovaných jevů, tak pro 
potenciální možné praktické aplikace, kde by se vytvořený programový aparátu mohl uplatnit. Získané 
výsledky tak, dle mého názoru, přispěly a přispějí k rozvoji daného oboru, na srovnatelné úrovni.  

Závěrem mohu prohlásit, že předložená dizertační práce splňuje dle mého názoru všechny požadavky na 
tyto práce kladené příslušnými právními předpisy. Práci proto doporučuji k obhajobě a po jejím 
úspěšném průběhu doporučuji udělení akademicko-vědeckého titulu PhD.  
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