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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv tvaru anody plazmatického fokusu na produkci rentgenového záření a 
neutronů 

Jméno autora: Bc. Jan Novotný 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektroenergetiky 
Vedoucí práce: Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra fyziky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce hodnotím jako náročnější, neboť student musel nastudovat řadu problematik, které jsou nad 
rámec jeho studijního programu, např. funkci silnoproudých impulsních generátorů, fyziku výbojů, implozní modely, 
jadernou diagnostiku atd. Součástí zadání bylo rovněž praktické měření a jeho vyhodnocení. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Všechny body zadání byly splněny. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Při řešení zadání své diplomové práce student projevil mimořádnou samostatnost a aktivitu. Rád bych podotkl, že se jedná 
o jednoho z našich nejaktivnějších studentů za dobu, po kterou na Katedře fyziky působím. Zároveň veškeré záležitosti 
průběžně konzultoval a na konzultace se vzorně připravoval. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce začíná stručnou, nicméně plně dostačující teoretickou kapitolou. Po odborné stránce hodnotím tuto kapitolu jako 
zdařilou, dobře se čte a vytváří zajímavý úvod do praktické části. Rozsah praktické části pak značně převyšuje rozsah 
teoretického úvodu, což považuji za klad. Série experimentů a jejich zpracování vykazuje vysokou odbornou úroveň a 
odpovídá standardům univerzitního výzkumu, o čemž svědčí i fakt, že již během svého magisterského studia Jan Novotný 
opublikoval článek prezentující jeho výzkum v recenzovaném impaktovaném časopise IEEE Transactions on Plasma Science 
jako hlavní autor.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové stránce nelze práci nic vytknout. Práce je psaná v LaTeXu, v celé práci je dodržovaná zavedená 
typografická konvence zápisu matematických výrazů, odkazů a citací.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student samostatně vyhledal a nastudoval publikace značně nad rámec doporučené literatury. Celkový počet zdrojů, na 
které se student odkazuje je 56. Tyto zdroje jsou převážně odborné články v impaktovaných časopisech nebo knihy 
světově uznávaných odborníků. Z práce jasně vyplývá, které myšlenky student převzal z citované literatury a co je jeho 
vlastní přínos. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
V rámci své diplomové práce student provedl unikátní experimentální studii vlivu tvaru anody na produkci neutronů. Tato 
studie zároveň zohledňuje vliv tlaku pracovního plynu a výsledek je porovnán se dvěma zahraničními zařízeními PF-1000 ve 
Varšavě a PF-24 v Krakově. Vzhledem k současné snaze o vývoj intenzivních impulsních neutronových zdrojů je tato 
rozsáhlá studie velice cenná i na mezinárodní úrovni o čemž svědčí výše zmíněná studentova vlastní publikace v IEEE.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bc. Jan Novotný je mimořádně aktivní, samostatný a bystrý student a jeho „zapálení“ pro výzkum je výjimečné. 
 
- V rámci své diplomové práce student samostatně plánoval experimenty na impulsním výbojovém generátoru 

PFZ-200 s proudem > 200 kA a navrhoval pro něj různé elektrodové konfigurace často na základě výsledků 
simulací provedených v LLNL a LANL. 

- Během svého magisterského studia se aktivně zúčastnil 2 experimentálních stáží v Institutu fyziky plazmatu a 
laserové mikrosyntézy ve Varšavě a 2 experimentálních stáží v Ústavu jaderné fyziky v Krakově. V obou 
případech se zapojil do obsluhy diagnostiky a zpracování experimentálních dat. 

- Zúčastnil se mezinárodní letní školy a studentské konference 15th Kudowa Summer School "Towards fusion 
energy" 29th June - 3rd July 2020 (virtuálně) kde prezentoval výsledky svého výzkumu. 

- Je hlavním autorem článku v recenzovaném impaktovaném časopise IEEE Transactions on Plasma Science. 
 
Vzhledem k výše zmíněným bodům si troufám prohlásit že způsob, kterým Jan Novotný přistoupil 
k magisterskému studiu a závěrečné práci nese rysy spíše doktorského studia, do kterého se Bc. Jan Novotný 
přihlásil (obor Aplikovaná fyzika). 
 
Požádal bych komisi o zvážení, zda by nebylo vhodné diplomovou práci Jana Novotného navrhnout na cenu 
děkana. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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