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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Diplomová práce Samuela Kočiščáka se zabývá určením teploty částic tzv. „dopadového 

plazmatu“, tj. obláčku plazmatu, který vznikne po dopadu hyper-rychlých (desítky kilometrů za 
sekundu) prachových zrn na povrch například družice, a to právě v závislosti na rychlosti dopadu. 
Tento jev je aktuálně zhusta využíván pro detekci a určení parametrů vesmírných prachových zrn, 
nicméně vlastní proces vzniku oblaku plazmatu není dosud uspokojivě popsán. Zmíněná měření si 
kladou za cíl přidat další střípek skládačky určený za definovaných laboratorních podmínek a 
vylepšit tak určení parametrů měřených družicemi. 

Předložená práce má 65 stran, členěna je do 7 kapitol, úvodu a závěru, je napsána 
kultivovaným a dobře čitelným jazykem, s minimem překlepů a srozumitelnými obrázky. Autor 
práce čtenáře stručně seznamuje s pojmem vesmírný prach, způsoby jeho detekce, laboratorním 
pozorováním interakce prachových zrn s okolním prostředím a povrchy a detailněji se věnuje 
principu prachového urychlovače. Shrnuje aktuální znalosti o studovanému procesu ionizace 
dopadem hyper-rychlých (nadzvukových) zrnek na stěnu a věnuje se i podobnosti (a odlišnosti) 
tohoto procesu s procesem laserové ablace.  

Cílem diplomové práce bylo především stanovení teploty nabitých částic „v dopadovém 
plazmatu.“ Kromě široké rešerše teoretických i experimentálních prací předchůdců, se adept 
seznámil se složitým experimentem (prachový urychlovač). Vyhodnocení naměřených dat, jejich 
analýza, srovnání s dalšími autory i odhad vlivů jednotlivých parametrů tak, aby mohly být 
využity jako doporučení pro další pozorování, a to jak na Zemi, tak ve vesmíru, bylo učiněno 
s velkou pečlivostí. Je třeba dodat, že podobných pozorování není mnoho a výsledky jednotlivých 
autorů se neshodují — pan Kočiščák věnoval velkou pozornost určení  a vysvětlení rozdílů mezi 
jednotlivými experimenty. Mimo jiné zdůraznil zásadní vliv záporných iontů na určení teploty 
záporných nosičů náboje. Částečně pomocí jednoduchých numerických simulací, částečně 
analytickým řešením, se zamýšlí nad vlivem geometrie elektrického pole a směrového rozdělení 
vzniklých částic na výsledky pozorování. Tyto skutečnosti mají přímý vliv na interpretaci 
anténních měření ve vesmíru.  

Adept ve své práci prokázal, že ovládá nejen fyzikální, ale i statistické a matematické pozadí 
řešeného problému. Pan Kočiščák pracoval samostatně a k práci přistupoval zodpovědně., 
s náležitou pílí vyhledával literaturu a doplňoval svá pozorování numerickými simulacemi. Z výše 
uvedeného lze shrnout, že cílů práce bylo beze zbytků dosaženo.  

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
V práci je zmíněn návrh experimentu, kde by dopad hyper-rychlého zrna byl nahrazen laserovým 
pulsem — má tento návrh jasnější obrysy? 
V případě dalších podobných experimentů, má adept nějaký návrh, jak určit samostatně teplotu 
elektronů a teplotu aniontů? 

Práci  
    doporučuji  
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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