
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 
 
 

 posudek vedoucího   posudek oponenta   
 bakalářské práce   diplomové práce 

 
 
 
Autor: Bc. Matěj Peterka 
Název práce: Experimentální a teoretické studium využití sondových metod pro diagnostiku 

plazmatu 
Studijní program a obor: Fyzika, fyzika povrchů a ionizovaných prostředí 
Rok odevzdání: 2014 
 
 
 
Jméno a tituly vedoucího: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 
Pracoviště: Katedra fyziky povrchů a plazmatu 
Kontaktní e-mail: milan.tichy@mff.cuni.cz 
 
 
 
Odborná úroveň práce:  
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Věcné chyby: 
 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 
 
Výsledky: 
 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 
 
Rozsah práce: 
 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 
 
Grafická, jazyková a formální úroveň: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 
 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 
 
Celková úroveň práce: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
 
 
 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 



Úkolem diplomové práce Bc. Matěje Peterky bylo přispět k porozumění funkce tzv. ball-pen 
sondy v podmínkách nízkoteplotního zamagnetovaného plazmatu. Tato sonda, podobně jako 
sonda emisní, umožňuje přímé měření potenciálu plazmatu, tj. měření, které nevyžaduje registraci 
celé sondové charakteristiky. Motivací zadání diplomové práce bylo úspěšné využití tohoto typu 
sondy na několika vysokoteplotních plazmatických systémech v Evropě a relativní jednoduchost 
konstrukce této sondy. 

Bc. Matěj Peterka se touto problematikou zabýval od roku 2011. Participoval nejen na 
experimentech v mateřské laboratoři na MFF, ale zúčastnil se i měřicí kampaně na 
spolupracujícím pracovišti Univerzity v Lublani, Slovinsko. V současné době je spoluautorem 
dvou publikací v časopisech Nukleonika a Contributions to Plasma Physics, věnovaných této 
problematice, se spolupracovníky z MFF UK, ÚFP AV ČR, v.v.i., Univerzity v Lublani, 
Univerzity ve Stuttgartu, SRN a Institutu Jean Lamour, Nancy, Francie. 

Jak uvádí autor v písemné zprávě, bylo téma diplomové práce se souhlasem vedoucího práce 
zúženo na čistě experimentální studium využití ball-pen sondy v podmínkách nízkoteplotního 
zamagnetovaného plazmatu. Teoretický popis kolekce nabitých částic ball-pen sondou by výrazně 
přesáhl rozsah stanovený pro diplomovou práci. Experimentální výsledky dosažené diplomantem 
jsou kvalitní a budou sloužit pro přípravu další publikace. 

Diplomová práce Bc. Matěje Peterky je psána v českém jazyce. Písemná zpráva o diplomové práci 
je členěna, kromě úvodu a závěru, do 3 kapitol a má celkem 55 stran. Text práce je doplněn řadou 
vhodných, mnohdy barevných a graficky náročných, obrázků. Seznam použité literatury obsahuje 
24 citací. Po grafické stránce je písemná zpráva o diplomové práci zpracována velmi kvalitně. 

Práce Bc. Matěje Peterky v celém období plnění diplomového úkolu je charakterizována pílí, 
motivací a schopností plnit i náročné úkoly. Diplomant strávil několik měsíců na spolupracujícím 
pracovišti Univerzity v Lublani. Diplomant prokázal schopnost samostatně vědecky pracovat, 
když kontaktoval jak tuzemské tak i zahraniční kolegy, a získal tak informace, které pak využil při 
zdokonalení experimentálního systému. 

Písemná zpráva je vypracována pečlivě a nenalezl jsem v ní podstatné nedostatky. Diplomová 
práce obsahuje původní výsledky, které budou využity k přípravě publikace. Celkově hodnotím 
aktivitu práce diplomanta Bc. Matěje Peterky během diplomového úkolu jako příkladnou. 
Diplomant splnil zadané úkoly a zdokumentoval své výsledky v písemné zprávě. Během 
diplomového úkolu pracoval aktivně a s invencí. Doporučuji proto práci předloženou 
posluchačem Bc. Matějem Peterkou uznat jako práci diplomovou. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:  nemám 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 
 

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: Praha, 22. srpna 2014 


