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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 



Cílem bakalářské práce byl návrh geometrie detektoru na principu Faradayova válce pro studium 
plazmatického prostředí v okolí Měsíce a vytvoření detektorové části komplexního přístroje pro 
toto studium v projektu Luna-Glob.  
 
Během řešení práce se studentka seznámila s prací přístroje BMSW pro měření parametrů 
slunečního větru na družici Spektr-R, který tvořil podklad pro její výpočty. Dále prostudovala 
program SIMION, pomocí kterého výpočty prováděla. Vypočítala průběhy elektrického pole a 
trajektorie částic uvnitř Faradayova válce pro různé geometrie detektoru a vzájemně porovnala 
jejich výsledky. Z úhlových charakteristik pro různé energie iontů a různá napětí na elektrodách 
detektoru navrhla dvě konfigurace detektorů, a to jak pro měření parametrů slunečního větru, tak 
i pro studium toku iontů, které přicházejí od Měsíce a byly pozorovány např. nad měsíčními 
magnetickými anomáliemi (tzv. mini-magnetosférami). Z odhadu počtu částic přicházejících od 
Měsíce, které mohou být detektorem registrovány, jež provedla na základě důkladné rešerše 
literatury, navrhla pro oba systémy dvě různé geometrie Faradayových válců.  
 
V práci připravila detailní přehled doposud pozorovaných jevů v blízkosti Měsíce a přizpůsobila 
svůj návrh přístroje současným znalostem. Navíc při návrhu vzala v úvahu problémy spojené 
s vlastní konstrukcí detektoru, ale i s návrhem příslušných elektronických obvodů. Výsledný 
návrh zohledňuje všechny požadavky a oproti předchozí variantě přístroje BMSW vykazuje 
výrazné zlepšení, jak v části měření, tak hlavně v přesnosti a variabilitě návrhu. 
 
Slečna Ďurovcová pracovala na bakalářské práci od počátku velmi aktivně a systematicky. Pro 
přehled, dokumentující šíři plazmatických procesů probíhajících v okolí Měsíce, který vytvořila 
pro zhodnocení svého návrhu geometrie detektorů a jejich konfigurace, prostudovala mnoho 
literárních pramenů, hlavně časopisecké literatury v angličtině. S programem SIMION se nejen 
seznámila, ale využívala všech jeho možností. V zadaném problému se dobře orientovala a 
návrh konfigurace detektorů pro měření obou toků iontů pro projekt Luna-Glob provedla velmi 
zodpovědně.  
 
Samotná písemná práce je zpracována pečlivě a přehledně, doplněna bohatě ilustracemi 
dokumentujícími procesy v okolí Měsíce a názory na mechanizmus jejich vzniku. Domnívám se, 
že bakalářská práce studentky T. Ďurovcové plně prokazuje její schopnost samostatně řešit 
problémy, a proto navrhuji předloženou práci uznat jako práci bakalářskou, neboť splňuje 
všechny požadavky na takovou práci kladené. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Jako vedoucí nemám k práci žádné dotazy. 
 
Práci  
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� nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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