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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

 Předložená práce se zabývá aktuálním problémem fyziky plazmatu, kterým je studium 

vlastností stínících vrstev v okolí pevných látek vnořených do plazmatu. Konkrétně je v této práci 

studováno nízkoteplotní plazma inertních plynů. Detailní znalost fyzikálních procesů probíhajících 

ve stínících vrstvách je důležitá jak pro interpretaci výsledků sondové diagnostiky plazmatu tak i 

pro návrh plazmatických technologií a interpretaci získaných experimentálních dat. Technikou 

použitou v diplomové práci bylo počítačové modelování pomocí nejsilnější a také nejpracnější 

techniky částicového modelování, což v nízkoteplotním plazmatu vede na kombinaci metod 

molekulární dynamiky pro studium pohybu nabitých částic ve vnějších i lokálních polích a metody 

Monte Carlo pro popis interakce nabitých částic z plazmatu s pozadím neutrálních plynů. 

 Konkrétními cíly diplomové práce bylo: 

- vytvoření dvoudimenzinálního částicového modelu interakce plazma-pevná látka a jeho 

zefektivnění pomocí paralelizace vytvořeného kódu 

- aplikace vytvořeného programového aparátu na dva vybrané problémy - interakce stínících vrstev 

dvou sond vnořených do plazmatu, interakce testovací sondy s lokálními elektrickými poli 

vytvořenými v okolí povrchů vnořených substrátů při plazmatických technologiích - a interpretace 

získaných výsledků.  

 Mohu konstatovat, že všechny tyto cíle byly v diplomové práci splněny a byly získány 

originální publikovatelné výsledky. Při řešení zadaného úkolu posluchač s úspěchem využil jak 

znalosti získané při svém studiu v oboru matematické a počítačové modelování tak i znalosti 

získané studiem literatury z oblasti fyziky plazmatu. Předpokládám, že tyto znalosti i vyvinuté 

algoritmy budou využity v další práci při počítačovém studiu procesů probíhajících v 

nízkoteplotním, chemicky aktivním i vysokoteplotním plazmatu. 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Nemám žádné dodatečné otázky. 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 
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