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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh a realizace elektronické části stříbrného aktivačního detektoru 
neutronů 

Jméno autora: Bc. Jakub Malíř 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie (13113) 
Vedoucí práce: Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra Fyziky (13102) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání práce hodnotím jako náročnější vzhledem k jeho rozsahu od návrhu analogových obvodů a jejich proměření přes 
programování mikroprocesoru po důkladné otestování celého zařízení. Téma práce navíc zahrnuje obeznámení se 
diagnostickými metodami používanými v experimentálním výzkumu fyziky plazmatu na plazmatickém fokusu PFZ-200. 

 
Splnění zadání splněno 
 
Všechny body zadání byly splněny. Nad rámec zadání byla funkce celého neutronového detektoru navíc byla ověřena 
pomocí kalibrovaných bublinkových komor v reálných experimentech na plazmatickém fokusu PFZ-200. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Student pracoval samostatně a mimořádně svědomitě. Na pravidelné konzultace student docházel vždy vzorně připraven a 
v dohodnutý termín. Během řešení diplomové práce student prokázal schopnost aktivně a samostatně řešit poměrně 
rozsáhlé a mezioborové zadání. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
 
Práce vykazuje vysokou odbornou úroveň. K technické stránce práce nemám žádné výhrady. V rešeršní části práce student 
prokázal velký zájem o obor a schopnost samostudia problematiky mimo rámec výuky na FEL ČVUT. Při studiu této 
problematiky student čerpal zejména z článků v impaktovaných časopisech a knih uznávaných autorů.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce 
 

A - výborně 

Práce je vytvořena v systému LaTeX, což hodnotím velmi kladně. V celé práci je dodržovaná zavedená typografická 
konvence zápisu matematických výrazů, odkazů a citací. Text je psán jasně a jednoznačně.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Veškeré převzaté prvky a myšlenky jsou řádně ocitovány. Student se odkazuje zejména na články v impaktovaných 
časopisech, knihy uznávaných autorů (např. Knoll, Liberman) a studentské práce, na které tato diplomová práce navazuje. 
Citované zdroje a jejich množství hodnotím jako relevantní. Tyto bibliografické odkazy jsou v souladu s citačními zvyklostmi 
a normami. 
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Další komentáře a hodnocení 
 
Student Jakub Malíř se úkolu ujal značně zodpovědně a pečlivě. Výsledkem jeho práce je plně funkční detektor 
neutronového záření splňující veškeré technické požadavky a je využívám v experimentálním výzkumu na katedře fyziky 
FEL ČVUT. Zároveň je plánováno jeho využití při společných experimentech na impulsním výkonovém laseru PALS ÚFP AV 
ČR. 
Během řešení této diplomové práce se u studenta Jakuba Malíře probudilo nadšení pro experimentální výzkum v oblasti 
fyziky plazmatu což vedlo k aktivnímu rozšiřování vědomostí, které jsou mimo rozsah běžné výuky na FEL ČVUT. V této 
souvislosti se Jakub Malíř zúčastnil dvou experimentálních stáží na plazmatickém fokusu PF-1000 v Ústavu fyziky plazmatu 
a jaderné mikrosyntézy ve Varšavě. Jakub Malíř zároveň podal přihlášku do doktorského studijního oboru Aplikovaná 
fyzika na Katedře fyziky FEL ČVUT. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Výsledkem diplomové práce Jakuba Malíře je plně funkční experimentální zařízení, které je používáno 
v experimentálním výzkumu. K celkovému ohodnocení této práce nejvíce přispívá funkčnost a užitečnost 
výsledného zařízení, nadšení studenta pro obor a jeho aktivita a preciznost. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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