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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Bakalářská práce Maroše Bratka se zaměřuje na rešerši literatury týkající se urychlování elektronů 

pomocí metody LWFA (z angl. laser-driven wakefield acceleration) a charakterizace elektronů 

urychlených touto metodou. Princip této metody je založen na interakci silného laserového pulzu 

se špičkovou intenzitou řádově PW/cm2 s plazmou. Dále autor prezentuje výsledky měření 

magnetického pole dipólového magnetu, který bude využit v centru ELI-Beamlines jako disperzní 

prvek pro charakterizaci energetických spekter urychlených elektronů a základní charakterizaci 

scintilačních desek pro zobrazování prostorového rozložení urychlených elektronů. Autor také 

vytvořil software v prostředí Matlab, který umožňuje ze známých parametrů magnetického 

spektrometru získat kalibraci energetického spektra a vypočíst jeho rozlišovací schopnost. 

V poslední části autor navrhuje experimentální uspořádání pro širokospektrální charakterizaci 

koherentního přechodového záření (CTR – z angl. coherent transition radiation). Celá práce je 

napsána v anglickém jazyce. 

V rešeršní části práce (kapitoly 1-3) se autorovi podařilo uvést čtenáře do studované problematiky. 

V této části bych zejména ocenil dobrou práci s literaturou (práce obsahuje celkově 64 referencí). 

V kapitole 4, kde autor popisuje vlastní výsledky měření, ovšem postrádám hlubší diskuzi a 

komentáře k získaným výsledkům. Autor například vůbec nekomentuje obdržené výsledky 

vypočtené spektrální rozlišovací schopnosti magnetického spektrometru, kde hodnota ΔE/E se 

pohybuje od několika procent až do 30 %, což znamená poměrně nízkou přesnost měření 

energetických spekter urychlených elektronů. U scintilačních desek zase přirozeně vyvstává 

otázka, jaké je jejich prostorové rozlišení, o kterém by se zřejmě něco dalo soudit z pravého 

sloupce obrázku 4.9. Také mi není jasný přínos obrázku 4.7., ve kterém autor ukazuje porovnání 

trajektorií elektronů pro homogenní a naměřené magnetické pole. Nicméně stejné barvy křivek 

evidentně neodpovídají stejným energiím elektronů, což vizuální porovnání znemožňuje. 

Celkově lze říci, že práce je svým tématem a rozsahem velice náročná pro studenta bakalářského 

studia a její vypracování zajisté vyžadovalo nastudování velkého objemu literatury. Práce 

jednoznačně splňuje požadavky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení stupněm výborně. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1) Mohl by autor stručně okomentovat výsledky kalibrace magnetického spektrometru (volný 

spektrální obor, rozlišovací schopnost) a porovnat je s parametry spektrometrů, které jsou 

používány v podobných zařízeních ve světě (dostupnými z literatury)? 

2) Autor navrhuje zařízení pro detekci koherentního přechodového záření pomocí rozkladu spektra 

na tři spektrální obory a detekce pomocí tří různých spektrometrů. Mohl by autor pomocí 

vypočtené spektrální hustoty výkonu na jednotku prostorového úhlu prezentovaného na obr. 3.9. 

odhadnout (plně postačuje řádový odhad), kolik fotonů bude jedním elektronovým balíkem 

vyzářeno v každém ze spektrálních oborů a jestli je toto množství dostatečné vzhledem k citlivosti 

navrhovaných detektorů? 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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