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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Těžištěm práce je zpracování a interpretace experimentálních dat získaných autorem na 

laboratorním zařízení IMPACT s důrazem na určení efektivní teploty produktů interakce 

prachových zrn s pevnou látkou a související nábojové bilance. Práce obsahuje původní výsledky i 

náměty na další možné pokračování experimentu. Autor také formuluje některé nezodpovězené 

otázky související s daným procesem, což považuji za cenný přínos.   

 

O něco menší pozornost je podle mého názoru věnována odhadu vlivu určených parametrů na 

identifikaci a registraci prachových zrn ve družicových experimentech. K této dílčí problematice 

tedy směřuji své dotazy/náměty do diskuze. 

 

Celkově je však možno říci, že úroveň práce je vynikající, což je podpořeno i tím, že pan 

Bc. Kočiščák již publikoval výsledky související s diplomovou prací v impaktovaném časopise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1) V práci je konstatována nižší naměřená efektivní teplota záporně nabitých produktů než u 

kationtů, což se zdůvodňuje okolností, že u těchto záporně nabitých produktů se může 

jednat o směs elektronů a jiných částic. Mohl by autor navrhnout takové experimentální 

uspořádání experimentu (nebo jeho modifikaci), které by umožnilo teplotu 

aniontů/elektronů rozlišit? 

2) Na záznamech signálu z osciloskopu (např. str. 39) je patrný „předpík“ indikující nábojový 

stav pozorovaného objektu. Otázka zní, zda obdobný efekt je v principu možno pozorovat i 

při družicovém experimentu?  

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

❑ výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 
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