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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Bakalářská práce Zdeňka Turka je rozdělena do 3 kapitol. V teoretickém úvodu jsou popsány 

způsoby generování výbojového plazmatu v impulzních systémech určených pro naprašování 

tenkých vrstev. Rovněž je popsána metoda Langmuirovy sondy. Druhá kapitola se zabývá 

vakuovým systémem, pulzním zdrojem napětí a elektronickým obvodem s novou kartou Adlink 

DAQe2010 pro měření sondové charakteristiky válcové sondy s časovým rozlišením. Popisuje 

také vyvinutý ovládací program na sběr dat v prostředí Keysight VEE Pro, verze 9.32. Třetí 

kapitola analyzuje výsledky testovacích měření provedených v argonovém plazmatu na aparatuře  

s plazmovou tryskou a s planárním magnetronem.  

V práci je malý počet věcných chyb. U obrázku 1.2 s ideální jednosondovou charateristikou chybí 

v popisu údaj o tvaru sondy a zkratkou Vp je označen potenciál sondy, přičemž v textu tato zkratka 

označuje potenciál plazmatu. U citace Schrittwieser na straně 6 chybí rok publikování. Obrázky 

2.3 a 2.4 v kapitole popisující ovládací software jsou špatně čitelné. Text obsahuje drobné 

překlepy a pravopisné chyby (např. dělení slov na konci řádku, čárky v souvětích), které 

neovlivňují srozumitelnost textu.  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. V souvislosti s vrstvou prostorového náboje kolem sondy, která je na potenciálu různém od 

potenciálu plazmatu, je v práci systematicky používán pojem dvojvrstva, přestože jde o 

prostorový náboj jedné polarity. Použití tohoto pojmu by bylo vhodné vysvětlit. 

2. Pro jaký čas od začátku výboje je změřena jednosondová charakteristika v systému 

s plazmovou tryskou znázorněná na obr. 1.3?  

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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