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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Tématem bakalářské práce Estery Štefánikové je studium parametrů plazmatu v plazmatické 
trysce. První polovinu práce představuje teoretický úvod věnovaný diagnostice plazmatu pomocí 
elektrostatické Langmuirovy sondy. Druhá polovina práce potom souvisí s provedením sondových 
měření v systému plazmatické trysky, jak se s ním autorka v praktickém řešení bakalářské práce 
v laboratoři nízkoteplotního plazmatu na KFPP seznámila. Teoretický úvod popisuje problematiku 
elektrostatické Langmuirovy sondy v dostatečné míře pro zvládnutí sondových měření v systému 
plazmatické trysky. Autorka tedy prokázala, že se s touto problematikou podrobně seznámila a je 
schopná fyzikálně interpretovat výsledky dosažené v praktické části. Rešerše literatury byla 
prvním úkolem v zadání bakalářské práce.  Za teoretickým úvodem následuje popis experimentu, 
který sestává ze čtyř stručných podkapitol. Po řadě jsou věnovány konstrukci Langmuirovy sondy, 
popisu měřící aparatury a použitých experimentálních podmínek, elektronickému obvodu pro 
realizaci sondových měření a použitému softwaru pro vyhodnocení sondových charakteristik. 
V poslední kapitole jsou pak uvedeny dosažené výsledky měření. Z naměřených sondových 
charakteristik byly vyhodnocovány čtyři základní parametry plazmatu – elektronová koncentrace, 
elektronová teplota, plovoucí potenciál a potenciál plazmatu. Výsledky jsou přehledně popsány a 
v rámci možností diskutovány a fyzikálně vysvětleny. Samotné proměření parametrů plazmatu 
v axiálním směru dosud v systému plazmové trysky na KFPP nebylo provedeno a důležitým 
způsobem doplňuje dříve uskutečněné experimenty. Jedná se tedy o práci, která do značné míry 
vychází z již zvládnutých měření, ale zároveň přináší nové poznatky. Autorka dle mého názoru 
pro bakalářskou práci dostatečným způsobem zvládla porozumět poměrně komplexní otázce 
systému nízkotlaké plazmové trysky a sondové diagnostiky plazmatu. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Pro vyhodnocení axiálních průběhů elektronové koncentrace bylo použito několik metod. Jako 
nejpřesnější z nich je označena metoda určení elektronové koncentrace z druhé mocniny 
elektronového proudu v oblasti saturovaného elektronového proudu. Nicméně v teoretické části je 
popsáno, že tato metoda byla navržena pro použití v podmínkách tlusté nábojové vrstvy, kdy jsou 
splněny předpoklady tzv. OML (orbital motion limit) přiblížení. Do jaké míry byly základní 
předpoklady tohoto přiblížení splněny v podmínkách provedených měření? 
 
Pro všechny základní parametry plazmatu, jejichž axiální průběh byl vyhodnocován, byly získané 
hodnoty prokládány lineární závislostí. Jedná se pouze o závislost, která v rámci studovaného 
intervalu vzdáleností od trysky nejlépe odpovídá získaným hodnotám nebo pro ni lze najít 
fyzikální vysvětlení? 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
⌧ výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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