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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem počítačového modelování 
nízkoteplotního plazmatu na rozhraní s vnořenou pevnou látkou.Práce má odpovídající členění, 
cíle práce jsou jasně vymezené a srozumitelně formulované. V rešeršní části se autor věnuje 
problematice nízkoteplotního plazmatu a jeho diagnostiky a dále různým typům modelů 
používaným v této oblasti. V další části práce jsou popsány použité přístupy a metody k tvorbě 
vlastního programu, který je základem počítačového částicového modelu plazmatu. Vzhledem 
k obrovské časové náročnosti částicových modelů se autor zabýval i paralelizací vytvořeného 
kódu. V poslední části práce jsou uvedeny dosažené výsledky. 
 
Celá práce je napsána přehledně, srozumitelně a velmi pečlivě. Je prakticky prostá chyb, objevil 
jsem pouze dvě nepřesnosti: na str. 15 nahoře autor říká, že potenciál plazmatu odděluje na 
charakteristice situace, kdy je sonda elektromagneticky přitažlivá/odpudivá, a na str. 51 je v obr. 
5.5.e) uveden chybný tlak. V prvním případě bych raději použil slova „elektricky 
přitažlivá/odpudivá“. 
 
Práce svým rozsahem překračuje rámec diplomové práce. Výsledky práce jsou originální, obsahují 
mj. i zajímavou problematiku interakce stínících vrstev dvou nestejných sond nebo vliv nerovností 
povrchu substrátu na sondová měření. 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Na autora bych měl jednu otázku: 
V obr. 5.2.a) je vyznačen bod S, který autor definoval jako hranici stínící vrstvy. Zajímalo by mne, 
jak v programu určoval tento bod, neboť v případě záporného předpětí na sondě (např. obr. 5.2.b) 
se jeví značně rozmazán. 
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