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     Předložená práce p. Mgr. Marka Lacy byla navržena jako studie plazmatu doutnavého 
výboje počítačovým experimentem pro kyslík a jeho směsi s argonem v tlakovém rozsahu 
stovek Pa. Úkolem bylo vyvinout model, který by zahrnoval jak reakce mezi částicemi, tak 
transportní jevy a získané výsledky modelů srovnat s výsledky experimentálního studia 
realizovaného v naší laboratoři. 
     Pan Mgr. Laca se úkolu zhostil velmi seriózně, s velikou  péči a zájmem o danou 
problematiku.  Nastudoval značné kvantum literatury viz 71 odkazů. 
     Byl vyvinut tekutinový model, který popisuje kladný sloupec doutnavého výboje 
nekonečné délky ve válcové konfiguraci. Do modelu byly zahrnuty jak vnější (tlak plynů, 
výbojový proud) tak vnitřní parametry plazmatu. Jsou řešeny rovnice kontinuity s nenulovou 
pravou stranou. Transport částic je popsán drift difúzní aproximací, do modelu je zahrnut jak 
radiální profil koncentrace částic, tak jejich interakce se stěnou výbojové trubice i s ohledem 
na různé druhy materiálu stěn trubic (což ovlivňuje reasociaci kyslíkových atomů). Srážky 
elektronů jsou vyjádřeny jejich střední kinetickou energií. 
     Modely byly vyvíjeny postupně s ohledem na vliv jednotlivých fyzikálních procesů. Na 
tomto místě oceňuji velmi hodnotný rozbor a popis tohoto postupného vývoje, který p. Mgr. 
Laca prezentoval na svých osmi vystoupeních a článcích v rámci WDS. Tyto články jsou 
potom i přílohami disertace. Do modelu v čistém kyslíku bylo zahrnuto celkem 155 reakcí 
mezi neutrálními, ionizovanými a vybuzenými částicemi a elektrony. V případě výboje s 
příměsí kyslíku do argonu potom 139 reakcí. 
     Výsledky modelu velmi dobře souhlasí s experimentem, jak ve výboji v čistém kyslíku tak 
i ve směsi, kdy je ukázán podstatný vliv na parametry plazmatu i pro malou příměs kyslíku do 
argonu. Pokud jde o neúplnou shodu, jako např. pro výbojovou trubici z čistého křemene, 
potom p. Mgr. Laca velmi logicky rozebírá možné příčiny nalezených efektů. 
     Nakonec bych ráda upozornila ještě na jeden poznatek z modelu. Zkoumaný rozsah 
parametrů výboje (tlak, výbojový proud) odpovídá situaci, kdy v kyslíkovém výboji existují 
dvě formy kladného sloupce, a to vysoko-gradientní, tzv. H-forma, která hodnotou podélného 
elektrického pole řádově desítky V/cm odpovídá „normální“ situaci v molekulárních plynech, 
ale i nízko-gradientní, tzv. T-forma (pole řádově jednotky V/cm), která je nestabilní a je 
vlastně jakousi anomálií. V literatuře se uvádí, že přechod do této neobvyklé formy je 
důsledkem náhodné nestability (vzniklé např. při záchytu elektronu). 
     Model p. Mgr. Lacy vystihuje chování H-formy velmi dobře. O vygenerování T-formy se 
pokusil tak, že do modelu zavedl nestabilitu, ale vypočítané parametry se stabilizovaly do 
obvyklých hodnot H-formy. P. Laca opět velmi podrobně a logicky se pokouší vysvětlit, jaké 
další kroky by mohly ke generaci nestabilní formy vést. Je však asi zřejmé, že výskyt T-formy 
ovlivňuje více fyzikálních procesů než jen náhodná nestabilita.  
     Výsledky modelů jsou publikovány ve dvou rozsáhlých článcích v časopise Contributions 
to Plasma Physics (v případě čistého kyslíku článek vyšel v roce 2017, pro směs s argonem 
letos, snad v nejbližším čísle-je na stránkách redakce k on-line nahlédnutí). Oba články jsou 
přílohou disertace. Vzhledem k tomu, že v rámci spolupráce v laboratoři se p. Mgr. Laca 
účastnil i některých experimentů, je spoluautorem i jednoho experimentálního článku. 



 

      Závěrem konstatuji, že p. Mgr. Laca se úspěšně zhostil zadaného úkolu. Podařilo se mu 
vytvořit komplexní model plazmatu kladného sloupce doutnavého výboje v kyslíku a jeho 
směsi s argonem za středních tlaků, který je, pokud je mi známo, nejpodrobnější v dané 
problematice.            
            Navrhuji tedy předloženou disertaci k obhajobě a po úspěšném obhájení udělit p. Mgr. 
Lacovi titul PhD.  
 
 
      V Praze, 7. srpna 2019 
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                                                                                      školitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


