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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Úkolem bakalářské práce Jana Kubáta bylo seznámit se s měřením koncentrace plazmatu pomocí 

rezonanční sondy, zhotovení vysokofrekvenční sondy typu hairpin, její otestování mimo vakuovou 

aparaturu a plazma a nakonec provedení srovnávacího měření koncentrace plazmatu touto sondou 

proti hodnotám koncentrace z referenční sondy Langmuirovy. Hairpin sondu jsme na našem 

pracovišti do té doby nepoužívali, nebyl tedy k dispozici fungující exemplář, který by stačilo 

okopírovat nebo upravit. Student ji tedy musel vyrobit samostatně podle literatury včetně připojení 

k vysokofrekvenčním koaxiálním kabelům ke generátoru a jednoduchému obvodu pro měření 

amplitudy vysokofrekvenčního signálu. 

Jan Kubát postupoval po etapách, střídala se období, kdy se práci intenzivně věnoval 

s těmi, kdy se naopak z různých důvodů bakalářské práci intenzitu věnovat nemohl. Postupně se 

mu ale podařilo nejen sondu zhotovit a připojit, ale také na její frekvenční charakteristice 

identifikovat správné rezonanční maximum, rozpoznat a eliminovat vliv absorbujících materiálů 

v okolí vysokofrekvenční kabeláže a ověřit funkčnost sondy i po vložení vakuové průchodky do 

vysokofrekvenčního obvodu. Bylo pak možné provést srovnávací měření vyrobenou hairpin 

sondou přímo v plazmatu stejnosměrného výboje, vypočítat z posunu rezonančních maxim 

hodnoty koncentrace plazmatu a ověřit tak její správnou funkci. 

 Písemná zpráva je sepsána pečlivě. Je rozumně rozčleněna a přehledně, i když místy až 

poněkud výpravně, uvádí v textu podstatné informace a naměřená data zobrazuje v grafech. Závěr 

bakalářské práce shrnuje dosažené výsledky. 

Přestože Jan Kubát nepostupoval na své bakalářské práci nejrychleji, na dosažených 

výsledcích ani její kvalitě se to neprojevilo. Oceňuji zejména to, že přestože musel být s touto 

technikou na našem pracovišti průkopníkem, podařilo se mu ji zvládnout a dovést do až do 

funkčního stavu. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 

Student by se mohl vyjádřit k uspořádání pro měření amplitudy vysokofrekvenčního signálu 

sestávajícího z vysokofrekvenční diody a milivoltmetru popř. mikroampérmetru. 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 

 

 

 

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: V Praze dne 24.8.2018 


