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Abstrakt: V současné době nanostruktury představují atraktivní a variantu, často využívající 

povrchových vln a jevů, s řadou zajímavých efektů, zejména rezonančního charakteru.  Takovéto vlny  

a  efekty  mohou  být  založeny  jednak  na  povrchových plazmonech (ať již šířících se, lokalizovaných 

či jejich kombinací), ale také mohou být jiného (dielektrického, hybridní vlny, apod.), respektive 

kombinovaného charakteru (např. Tammovy, Dyakonovy, Zenneckovy, aj. vlny). Předmětem zájmu 

dizertační práce by byl výzkum fyziky povrchových vln a souvisejících efektů v nanostrukturách, 

zejména rezonančního charakteru, včetně možností jejich aplikací. Byla by zkoumána potenciální 

možnost takovýchto rezonancí např. pro senzorické aplikace. Další oblastí výzkumu by byla fyzika 

nelineárních fotonických a plazmonických nanostruktur, založených na rozličných nelineárních 

optických efektech, představující novou a zajímavou fyzikální oblast, nepřítomnou v systémech 

lineárních (samopulzace, optické limitování, generace nových frekvencí, chaotické chování, apod.), ve 

vztahu k možnému využití (opticky řízené funkcionality struktur, zejména ve fotonice, optických 

komunikacích a zpracování informace, apod.). Pozornost by se soustředila na vybranou nelinearitu a 

třídy struktur, byly by provedeny detailní analýzy, např. vhodnou kombinací přibližných a numerických 

přístupů, vhodných k aplikaci na modelování chování vybraných nelineárních fotonických a 

plazmonických nanostruktur. 
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