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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Diplomová práce Radima Pechala je věnována studiu nabíjení tokamak-relevantních prachových 
zrn. Z velké části se však zabývá konstrukcí elektronických částí budované aparatury pro studium 
nabíjení prachových zrn, která má umožnit studium interakce prachu s UV fotony. Těžiště práce 
tvoří vlastní měření nabíjení prachových zrn z wolframu a diskuze získaných výsledků. 
 
Předložená práce má 81 stran včetně abstraktu, obsahu a příloh, které obsahují 16 stran technické 
dokumentace navržených obvodů. Je napsána kultivovaným jazykem a velmi srozumitelnou, 
místy až popularizující formou. Současně obsahuje jen velmi málo (vzhledem k rozsahu) překlepů 
a chyb.  
 
Cílem diplomové práce bylo seznámit se detailně s experimentem a použitým typem lineární 
kvadrupólové 3D pasti, uvést do provozu detekční elektroniku a doplnit ji o řadu dílčích zařízení 
(zejména pak o stabilizaci obrazového zesilovače) a především provést základní měření 
s wolframovými zrny, jejichž výskyt se očekává v zařízeních typu tokamak. Adept ve své práci 
ukázal, že se seznámil nejen s experimentální technikou a jejím fyzikálním pozadím, ale získal i 
všeobecný přehled o řešených problémech v oblasti nabíjení prachu a to jak v laboratorních tak 
vesmírných aplikacích. Experimentální výsledky byly bohužel poznamenány skutečností, že 
budovaný experiment je stále ve vývoji a části zařízení, které mají sloužit ke stabilizaci pohybu 
prachového zrna v pasti a tím i k jejímu dlouhodobému udržení, nebyly zavčasu dodány jejich 
výrobcem, takže některá plánovaná měření nebylo možno provést v plánovaném rozsahu. Vlastní 
pozorování nabíjení wolframových zrn tak probíhala na původní aparatuře, které však neumožňuje 
aplikaci UV záření. Navzdory těmto skutečnostem se povedlo provést řadu zajímavých měření, 
která, mimo jiné, ukázala na další otázky týkající se elementárních vlastností prachových (a 
zejména tedy wolframových) zrn – tj. např. stanovení vlivu povrchové vrstvy na pozorované 
procesy, určení míry poréznosti příslušného vzorku, apod.  
 
Přestože řešení práce bylo provázeno řadou technických potíží, pan Pechal pracoval samostatně a 
ke své práci přistupoval zodpovědně a s dostatečnou pílí, a to jak v oblasti teoretické tak 
experimentální. Z výše uvedeného lze shrnout, že cílů práce bylo dosaženo. 
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