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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Předložená diplomová práce popisuje zdroj chladného atomárního vodíku, princip jeho 

funkce, vylepšení a ověření nových pracovních podmínek. 

Vlastní práce sestává se čtyř kapitol. První kapitola uvádí motivaci studia reakcí atomárního 

vodíku. Je v ní prezentováno i několik konkrétních příkladů zajímavých reakcí a v uvedené rešerši 

jsou navrženy i nové experimenty. V druhé kapitole je popsáno několik způsobů používaných pro 

vytváření atomárního vodíku a jsou zde uvedeny vlastnosti jednotlivých metod.  

Třetí kapitola popisuje použitou aparaturu, její modifikace a zjištěné vlastnosti. Stav a úpravy 

aparatury jsou zde podrobně uvedeny. Je tu detailně popsán vakuový systém a jeho doplnění 

o bezpečnostní ventil. Je dokumentováno zapojení řídící elektroniky pro zajištění spolehlivého 

provozu. Byla navržena nová verze chlazení atomárního vodíku. Jsou uvedeny základní principy 

návrhu, výpočty tepelných toků a očekávané vlastnosti. V příloze jsou vlastní výkresy jednotlivých 

dílů. Dále jsou na aparatuře provedena základní měření pro ověření její funkce. Experimenty byly 

zaměřeny na použití systému pro dosažení vyšších koncentrací atomárního vodíku v porovnání 

s předchozími měřeními.  

V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky. Dále jsou přiloženy výkresy dílů navržených při 

řešení práce. Na DVD jsou vedle vlastní práce a vyvinutých programů přehledně uspořádány 

všechny podklady včetně technické dokumentace.  

Věcných chyb je v práci málo. Na straně 7 jsou dvě chyby v jednotkách, u rychlostní 

konstanty jednotka chybí a u endotermicity reakce je uveden kelvin místo eV. Na straně 25 není 

jasně specifikováno, co je míněno rozhraním. Na stranách 18 až 20 je místo na obrázek 3.1 uváděn 

odkaz na obrázek 3.3. Na straně 5 je uveden odkaz na obrázek 1.4 místo na 1.3. Dále některé 

chyby vznikly až při tisku, neboť v elektronické verzi na DVD nejsou. Jedná se o chybějící osu 

obrázku 1.5 a znak α na straně 31. Dalších chyb je málo, jsou drobné a neovlivňují srozumitelnost 

textu. 

Při řešení práce student provedl důkladnou rešerši, ale nenašel si čas pro účast na společném 

experimentu se zdrojem atomárního vodíku. Později se však Aleš Podolník aktivně ujal úprav 

aparatury a systematicky se věnoval jejímu testování. Přistupoval k měření samostatně 

a výsledkem jeho práce je aparatura připravená k použití v dalších experimentech.  

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Nepřipojuji žádné doplňující otázky. 

 

Práci  

� doporučuji  

� nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

� výborně   � velmi dobře   � dobře   � neprospěl/a 
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