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Předložená diplomová práce se zabývá částicovým modelováním vysokoteplotního tedy 

plně ionizovaného plazmatu. Je sepsána česky v rozsahu 72 stran, vyjma úvodu a závěru je 
rozdělena do čtyř kapitol a seznam literatury čítá 33 položek. 

Graficky je celá práce na výborné úrovni (tak by tomu také mělo být v případě práce 
z oboru počítačového modelování). Z hlediska celkové kvality se jednotlivé kapitoly odlišují. 
Zatímco první kapitola s přehledem problematiky a částečně i třetí (Metodika) jsou napsány 
velmi přehledně a srozumitelně, s pečlivě odstraněnými překlepy, na nejdůležitější čtvrtá 
kapitola s výsledky práce již tak dobrá není. Je patrné, že zde již autor mnohde nevěnoval 
dostatek pozornosti popisu a analýze výsledků. Na str. 56 třeba uvádí „Výsledky všeho druhu 
jsou na obr. 4.10 až 4.13“ a obrázky komentuje jen jednou větou. Podobně umístění seznamu 
použitých zkratek na konci práce, z nichž některé jsou v textu použity aniž by byly vysvětleny 
je nevhodné neboť nutí při sekvenčním čtení listovat na konec práce. Nejsou rovněž uvedeny 
plazmatická ani elektronová cyklotronová frekvence, čtenář si je musí vypočítávat a 
porovnávat s časovým krokem použitým v modelu. Stejně je tomu s prametrem λD. 

Na straně 54 např. nejsou popsány parametry multigridového řešiče s vysvětlením, že by 
to zabralo příliš místa. Alespoň stručný popis s odkazem např. na knihu Numerical recipes by 
nepochybně byl vhodný. 

Autor téměř vůbec neuvádí skutečné doby výpočtu, např. v tab. 4.2 na str. 48.  
Také způsob paralelizace 3d modelu na str. 55 není téměř popsán. Bez paralelizace 

řešiče, ve kterém jak je uvedeno kód tráví asi 30% času, může být kód zrychlen v limitě asi 
3x. Autorovi se to podařilo dvěma vlákny asi o 50%, ale s větším počtem vláken se situace 
zhoršuje, při více než třech dochází již dokonce ke zpomalení. 

Na str. 27 v rovnici 1.114 chybí π, je zahrnuto v konstantě τ? 
 

Jako téma k diskusi navrhuji následující 3 otázky: 
1. Na konci 1. odstavce na str. 22 autor uvádí, že emisní sonda je pokud jde o určení Vpl 

„rozhodně přesnější než Langmuirova“ což je velmi problematické tvrzení a měl by 
vysvětlit z jakého hlediska. 

2. Obr. 4.3 na str. 47 je v semilogaritmické škále, lepší by byla lineární a jen do 3000 ∆t. 
Bylo by zajímavé jaké % potenciální energie odpovídá počátečnímu rozmístění částic. 
Jak byla určena EPOT vzhledem k různě přesnému určení sil v jednotlivých modelech? 

3. Několik otázek se nabízí k obr. 4.7. Jsou tam vidět 3 horizontální pruhy odpovídající 
průměru sondy. Takový vliv sondy na plazma je překvapivý, kde je potom neporušené 
plazma? A to i přesto, že v modelu je B přesně horizontální, kdežto ve skutečnosti je 
poloidálním polem mírně skloněno. Není také jasné, proč se liší potenciály daleko od 
sondy při φPR 0V a 10V. 
 
Diplomant prokázal schopnost samostatné práce většího rozsahu. Práce splňuje 

požadavky kladené na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji ohodnotit 
práci známkou 
 
 
V Praze dne 18. září 2011 

doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr. 


