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Předložená disertační práce se zabývá počítačovým modelováním kladného sloupce 

doutnavého výboje v kyslíku, argonu a v jejich směsi. Používá spojité modelování pro 

objasnění chování plazmatu při středních tlacích v těchto plynech, což je aktuální právě 

s ohledem na kyslíkové plazma, ve kterém se mohou vyskytovat dvě různé formy výboje, 

nízko- a vysokogradientní forma. 

 

Po úvodní části, ve které autor vymezil cíle práce, následuje rešeršní část věnovaná 

modelování kladného sloupce doutnavého výboje. Tato část je stručně, ale přehledně 

zpracovaná s přiměřeným množstvím odkazů na literaturu, ve které si čtenář může vyhledat 

podrobnosti k popsaným modelům. V dalších částech již autor postupně podrobně popisuje 

své tři připravené modely, zvolené metody řešení, zjištěné nedostatky daného modelu a také 

výsledky získané každým z modelů. Velmi cenné je to, že výsledky modelů jsou rovnou 

porovnávány s výsledky získanými měřeními v laboratořích katedry. 

 

Celá práce je sepsaná v angličtině, což zvyšuje její využitelnost. Je logicky uspořádána, psaná 

přehledně s minimálním množstvím překlepů, je doplněna množstvím obrázků se získanými 

výsledky. Barevné podání obrázků zvyšuje přehlednost a srozumitelnost uváděných výsledků. 

Rozsah samotné práce je 55 stran, je však doplněna publikovanými pracemi autora ve formě 

příloh v rozsahu dalších 100 stran. Na tyto přílohy autor v textu práce hojně odkazuje, neboť 

v zájmu přehlednosti textu neopakuje všechny podrobnosti modelů, které jsou již 

publikovány ve zmíněných článcích. 

 

Disertační práce přináší velmi zajímavé výsledky v oblasti modelování nízkoteplotního 

plazmatu při středních tlacích. I když se pomocí uvedených modelů nepodařilo simulovat 

nízkogradientní T-formu kyslíkového plazmatu, výsledky získané pro vysokogradientní formu 

jsou ve velmi dobrém souladu s experimenty a modely tak umožnují predikovat chování 

kyslíkového plazmatu v těchto podmínkách i chování plazmatu ve směsi kyslíku s argonem. 

K práci nemám žádné připomínky.  

 

Na autora bych měl k obhajobě jednu otázku: 

V závěru práce uvádíte některé možné náměty, jak se úspěšně vyrovnat se simulací T-formy 

kyslíkového plazmatu. V té souvislosti bych se rád zeptal, jaké předpokládáte pro tento účel 

vhodné zahrnutí srážek elektronů v budoucím modelu? 

 

Disertační práce je velmi hodnotným příspěvkem počítačového modelování k objasnění 

chování nízkoteplotního plazmatu v kyslíku a jeho směsi s argonem. Autorovi se podařilo 

dosáhnout velmi kvalitních výsledků, o čemž svědčí 11 recenzovaných publikací, 3 z nich jsou 

v impaktovaných časopisech. Autor prokázal v disertační práci svou schopnost samostatné 

vědecké práce, práci proto doporučuji k obhajobě. 
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