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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 
Cílem předložené bakalářské práce je přehled diagnostických metod vhodných pro studium relativistických 

elektronových svazků generovaných v laserových urychlovačích. 

Samotný text práce zahrnuje 40 stran a je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola popisuje teorii 

laserového urychlování elektronů na plazmové vlně vytvořené intenzivním laserem, druhá kapitola se 

zabývá koherentním přechodovým zářením vznikajícím pří průletu elektronového shluku rozhraním dvou 

prostředí. Třetí kapitola popisuje ostatní typy diagnostik používané pro charakterizaci laserem urychlených 

elektronových svazků. Poslední kapitola je věnována konkrétnímu návrhu diagnostického uspořádání pro 

laserový urychlovač konstruovaný v laboratoři ELI Beamlines, který bude již brzy uveden do provozu.  

Práce je dle mého názoru dobře členěna a text, který je psán v anglickém jazyce, je na velmi vysoké 

jazykové i stylistické úrovni. Rovněž grafy a obrázky mají dobrou kvalitu, což přispívá k celkově dobré 

čitelnosti textu.  

Hlavní přínos práce spatřuji jednak ve velmi důsledném zpracování teorie koherentního tranzientního 

záření a návrhu diagnostiky pro určení délky elektronového shluku, která tento princip využívá, a pak 

především ve vytvoření uživatelsky přívětivé aplikace v prostředí Matlab, která slouží ke kalibraci 

elektronového spektrometru využívajícího dipólový magnet. 

Domnívám se, že předložená bakalářská práce svým obsahem i kvalitou naplňuje nároky na tento typ práce 

a zároveň splňuje cíle uvedené v jejím zadání, proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikační 

stupeň „výborně“. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 

 

Práci  

 doporučuji 

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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