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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
 Cílem práce p. Bc. Morávka bylo studium  směsi helium/dusík/oxid uhličitý, která je 
mediem pro v praxi velmi rozšířený laser, který může, dle použití, pracovat jak v různých typech 
výboje tak konfiguracích. 
 
Úkolem předložené práce bylo zjistit, jak složení směsi a  typ výboje ovlivňuje energetické 
rozložení a zejména výskyt molekuly CO, jejíž přítomnost je kriteriem pro zánik molekuly oxidu 
uhličitého, která je v uvedených laserech aktivním centrem. 

Výzkum byl realizován jednak na MFF a jednak na spolupracujícím pracovišti Univerzity 
v Gentu, kde byl p.Morávek na stáži v rámci programu Erasmus. Bylo tedy možno z uvedených 
hledisek studovat jak doutnavý výboj za nízkých i středních tlaků, tak DBD výboj za tlaku 
atmosférického. Hlavní metodikou byla emisní spektrometrie. Ze získaných  spekter lze určit 
teploty a tak usuzovat na energetické poměry v daném plazmatu a analyzovat plazma po stránce 
výskytu částic. 
Pan Morávek přistoupil k problematice velmi odpovědně, a s hlubokým zájmem jak po stránce 
teoretické (nastudoval značné kvantum literatury), tak experimentální. Podařilo se mu získat řadu 
zajímavých originálních výsledků a nutno konstatovat , že i originálních článků- jeden z nich letos 
již vyšel, druhý úspěšně prošel oponentním řízením a „čeká v řadě“ na opublikovaní, zřejmě 
v tomto roce. Další publikace týkající se radiálních charakteristik v doutnavém výboji bude 
připravena v dohledné době. 
 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuse: 
 
  
Jako námět do diskuse navrhuji podrobněji pojednat o studiu stojících ionizačních vln. 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
�  výborně   � velmi dobře   � dobře   � neprospěl/a 
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