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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Jozef Kimák se ve své bakalářské práci věnoval detailnímu studiu magnetického pole
generovaného prototypem dvoudimenzionálního elektromagnetu, který byl v naší laboratoři
v nedávné době zprovozněn. Cílem této práce bylo určit velikost a směr magnetického pole
generovaného pro různě veliké proudy protékající oběma páry cívek. Tato úloha je značně
netriviální a vyžadovala, mimo jiné, zprovoznění automatizovaného měření velkého množství dat
a jejich následné počítačové zpracování. K tomuto úkolu přistoupil Jozef Kimák se značným
zápalem a pracovním nasazením, což mu umožnilo získat požadované informace o chování
studovaného experimentálního zařízení. Jeho měření ale bohužel také ukázala, že používaná
dvoudimenzionální Hallova sonda není dostatečně přesná pro tento typ měření a bude nutné ji
nahradit jiným detektorem magnetického pole, což je úkol, na kterém se bude Jozef Kimák podílet
v nejbližších měsících. Prozatím neukončená magnetická charakterizace elektromagnetu je také
jediným důvodem, proč zatím nebyly uskutečněné původně plánované magneto-optické
experimenty pomocí tohoto zařízení. Zde je ale potřeba zdůraznit, že toto „zdržení“ nebylo ani
v nejmenším zaviněno pracovním nasazením Jozefa Kimáka, ale bylo zcela způsobeno
technickými problémy, které často provázejí vývoj nových zařízení.
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