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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Předložená diplomová práce je experimentální, zabývá se diagnostikou směsi pro CO2 laser 

metodou optické emisní spektroskopie. Je sepsána česky v rozsahu 81 stran, které jsou roztříděny 
do osmi kapitol. Seznam literatury je poměrně bohatý, čítá 46 položek. Dodatkem práce je výpis 
programu v jazyku Matlab, který byl použit pro fitování spekter, a dále 2 publikace z časopisu 
Vacuum, z nichž 1. již vyšla a druhá je po recenzním řízení a u obou je diplomant prvním 
autorem. 

V úvodu autor vymezuje cíle diplomové práce, které byly dva. Za prvé studium obsazení 
kvantových stavů v závislosti na parametrech výboje na základě měření vibračních teplot 
molekuly dusíku a za druhé nalezení podmínek s minimální disociací z podílu CO nežádoucího 
v laserové směsi. 

V teoretických kapitolách 2, 3 a 4 autor popisuje princip laseru se zaměřením na CO2 laser, 
doutnavý výboj a výboj  s dielektrickou bariérou a potom použité experimentální metody, tj. 
metodu pyrometrické přímky, optické emisní aktionometrie, měření elektrického pole dvojitou 
sondou a měření Lissajousových obrazců. Kapitola 5 obsahuje popis obou experimentálních 
aparatur, které používal, tj. nízkotlaké aparatury se stejnosměrným doutnavým výbojem v Praze a 
systému s vysokotlakým výbojem s dielektrickou bariérou na univerzitě v belgickém Ghentu. 
Kapitola šestá uvádí a diskutuje postupně výsledky na obou aparaturách a je doplněna o jejich 
srovnání. Hlavní výsledky jsou pak shrnuty v kapitole sedmé, za níž následuje závěr.  

Práce je sepsána na výborné úrovni, formální nedostatky jsem našel pouze tři, na straně 14 
chybné formátování, smíšené používání jednotek tlaku torr a Pa a odkaz na obrázek 6.1 místo 6.2 
na straně 48. Tyto nedostatky nepovažuji za závažné. 

Diplomant studoval jednak plazma doutnavého výboje při nízkých tlacích v různých směsích 
CO2, N2 a He, které používají v CO2 laserech a potom bariérový výboj pracující od 1 do 100 kPa. 
Z naměřených optických emisních spekter vyhodnocoval vibrační teploty a relativní koncentrace 
molekuly CO, která vzniká disociací CO2. Z elektrického pole a proudu u doutnavého výboje a 
z Lissajousových obrazců u výboje s dielektrickou bariérou pak také energii disipovanou ve 
výboji. 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Měření relativní koncentrace CO v doutnavém výboji v závislosti na radiální pozici ukázalo 
při nižším tlaku zajímavý profil koncentrace s lokálním minimem v ose výbojky. V textu je 
správně dávána do souvislosti s tlakem. Bude však hrát roli i koncentrace atomárního kyslíku, 
který je v uvedené reakci také potřeba? Nabízí se také otázka na použité relativní jednotky 
koncentrace CO, vzhledem k čemu jsou relativní? 

K experimentům s výbojem s dielektrickou bariérou prováděným v Ghentu mám otázku, zda 
byla při měření tlaku Piraniho vakuometrem brána v potaz jeho různá citlivost vzhledem k druhu 
plynu a zda mezní tlak 25 Pa kombinace aparatury s vývěvou zaručoval dostatečnou čistotu 
pracovní směsi plynů. Dále se mi v práci nepodařilo najít délku napěťových pulsů, pouze, že se 
jednalo o obdélníkové pulsy. Přitom však obr. 3.8 na str. 28 obdélník nepřipomíná. 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
 
V Praze dne 11. května 2012    doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr. 


