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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Student Erik Vanko se hned od počátku řešení bakalářské práce věnoval rešerším a přípravě 

měření. Pravidelně konzultoval postup práce a prováděl potřebná experimentální měření.  

 

V předkládané práci se Erik Vanko zaměřuje na studium odezvy mikrokanálkové destičky při 

dopadu různých iontů o stejné energii a diskutuje vliv volby prahu diskriminátoru. Pro srovnání 

účinnosti detekce iontů kvantitativně porovnává experimentálně zjištěné histogramy výšek pulzů. 

Při měření úspěšně zvládl použití moderního osciloskopu a statistické zpracování velkého 

množství dat. Získané výsledky budou použity při vyhodnocování dat z měření reakcí iontů a 

molekul v nízkoteplotní radiofrekvenční pasti.  

 

V práci jsem nalezl pouze malý počet tiskových chyb, které výrazně neovlivňují porozumění textu, 

jako je například odkaz na jiný obrázek. Grafická úroveň práce je průměrná. 

 

Předkládaná bakalářská práce obsahuje úvod a shrnutí základní teorie potřebné pro popis 

studovaného problému. Při řešení práce byla použita odpovídající metodologie. Po formální 

stránce práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Nepřipojuji žádné doplňující otázky. 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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