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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta 

 

Předkládaná bakalářská práce Jana Kubáta se zabývá experimentálním studiem tzv. hairpin sondy, 

což je nekonvenční aktivní mikrovlnná diagnostická metoda určená primárně pro měření 

elektronové koncentrace plazmatu. Stěžejním předmětem autorovy práce bylo zkonstruovat hairpin 

sondu, otestovat ji, a výsledky srovnat s měřením s již dobře zavedenou a běžně používanou 

diagnostikou Langmuirovy sondy.  

Práce o rozsahu 61 stran je včetně úvodní a závěrečné kapitoly rozdělena do sedmi kapitol. První 

polovina práce je věnována teoretické části sestávající ze tří kapitol, kde autor velice zdařile objasnil 

základní pojmy a veličiny charakterizující plazma a v dostatečné míře popsal princip měření pomocí 

hairpin i Langmuirovy sondy. Jinak dobré členění práce zde ovšem ruší fakt, že vysvětlení použité 

metody druhé mocniny elektronového proudu Langmuirovy sondy není vysvětleno zde, ale až 

v předposlední kapitole prezentující výsledky. V kapitole nazvané „Ex situ“ autor detailně popisuje 

konstrukci hairpin sondy a problémy, se kterými se musel potýkat během její kalibrace při hledání 

odpovídajícího rezonančního píku, což mimo jiné poukazuje na konstrukční a experimentální 

náročnost práce. V kapitole „In situ“ pak autor prezentuje originální výsledky z měření ve 

výboji nízkotlaké plazmatické trysky, kde jsou také podrobně popsány, diskutovány a v rámci 

možností fyzikálně vysvětleny. 

 

Celkově dobrý dojem z celé práce ovšem mírně kazí fakt, že v některých místech text působí velmi 

krkolomně a někdy i nepřesně, např. na str. 45 autor píše: „Také si můžeme povšimnout, že nejvyšší 

hodnota proudu zde změřená je 75 mA, …“, přitom má pravděpodobně na mysli, že pro vyšší 

hodnoty proudu již měření pomocí hairpin sondy nebylo možné provést. Dále pak plynulost textu 

místy kazí nesprávné či zbytečné použití čárky ve větě. Dalšími formálními nedostatky jsou např. 

nejednotné značení Boltzmannovy konstanty (str. 21) - jednou s indexem b podruhé bez něj, 

podobně i značení potenciálu plazmatu na str. 50, či nedostatečné formátování a úprava legend grafů 

(např. obr. 20, 21, 28; z legendy na obr. 30 není ani patrné, které měřené sérii data odpovídají).  

 

Nicméně i přes tyto nedostatky považuji práci za velice přínosnou a doporučuji ji k obhajobě. 

  

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Elektronová koncentrace pomocí Langmuirovy sondy byla vyhodnocována dvěma metodami – 

z proudu sondou při potenciálu plazmatu a ze směrnice druhé mocniny elektronového proudu. 

Metodu druhé mocniny elektronového proudu lze ovšem použít jen v případě, že jsou splněny 

předpoklady tzv. OML (orbital motion limit) přiblížení. Je si autor vědom tohoto nutného 

předpokladu a byl, v podmínkách při kterých probíhalo měření, tento předpoklad splněn?  

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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