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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 
Oponent práce: Ing. Jan Dostál, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav fyziky plazmatu AVČR, v.v.i. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce považuji za náročnější. Práce je zaměřena na experimentální výzkum fyziky plazmatu na zařízeních 
typu plazmatický fokus. Student v diplomové práci navazoval na svůj předchozí výzkum, který realizoval v rámci své 
bakalářské práce, kdy studoval vliv tvaru anody na produkci neutronů s cílem maximalizovat jejich zisk. V rámci diplomové 
práce měl nejprve za úkol navrhnout anody různých tvarů, vhodných pro experimenty na plazmatickém fokusu PFZ-200, 
provozovaném v laboratoři Plazmatického fokusu na Katedře fyziky, Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze. Na základě 
zpracovaných dat, získaných pomocí neutronové a rentgenové diagnostiky, měl posoudit vliv tvarů navržených anod na 
produkci neutronů a rentgenového záření a současně zohlednit vliv tlaku pracovního plynu (deuteria). V případě úspěšného 
vyřešení dosud uložených úkolů měl student porovnat výsledky získané na „domácím“ zařízení PFZ-200 s experimenty na 
zahraničních plazmatických fokusech, PF-24, provozovaném v rámci Institutu jaderné fyziky Polské akademie věd v Krakově a 
PF-1000, provozovaném v rámci Institutu fyziky plazmatu a laserové mikrosyntézy ve Varšavě. 
 

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. 

V předložené diplomové práci jsou řádně vypracovány všechny body jejího zadání. V rámci výzkumu byl mimo jiné nalezen 
tvar anody (parabolická s otvorem), který umožnil provozovat zařízení PFZ-200 v rekordním rozsahu tlaků pracovního plynu. 
Dále se díky výzkumu studenta podařilo snížit fluktuace neutronového zisku z 50% na 20% během jednotlivých výstřelů.  Nad 
rámec zadaných úkolů se student zúčastnil několika zahraničních experimentálních kampaní na zařízeních PF-24 a PF-1000. 
Své skvělé působení završil publikací svého výzkumu z pozice prvního autora v impaktovaném časopise IEEE Transactions on 
Plasma Science. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Diplomová práce studenta navazuje na jeho předchozí výzkum, který realizoval v rámci své bakalářské práce. Student 
pokračoval v testování dalších typů anod s cílem maximalizovat zisk neutronů a snížit jeho fluktuaci, kdy každou testovanou 
anodu proměřoval při různých tlacích pracovního plynu. Protože již během svého předchozího výzkumu postupoval velice 
systematicky, lze zvolený a již prověřený postup hodnotit jako vhodný. Nad rámec zadání svázal student svá pozorování s 
měřením „doby do pinče“, tj. do okamžiku přerušení výboje. Dále měřil časový průběh generace tvrdého rentgenové záření 
pomocí Time-of-Flight (ToF) detektorů a jeho energii scintilačním kalorimetrem. Svá měření doplnil i o vizualizační 
diagnostiky – interferometrii, šlírové zobrazení a 4-snímkovou rentgenovou MCP kameru, pomocí které je možné 
zaznamenat vývoj rentgenového záření ve 4 po sobě jdoucích časech s typickým odstupem 5 ns. Svá měření následně 
porovnal se simulacemi, které provedl v modelu Lee.  Průběžně se student účastnil několika zahraničních experimentálních 
kampaní na zařízeních PF-24 v Krakově a PF-1000 ve Varšavě, jejichž výsledku shrnul a porovnal s výsledky z „domácího“ 
plazmatického fokusu PFZ-200. 
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Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená diplomová práce je po odborné stránce na velmi vysoké úrovni a značně převyšuje standard požadovaný pro 
tento typ práce. Podle mého názoru bude velmi dobrým základem pro práci doktorskou, pokud se kolega Bc. Jan Novotný 
rozhodne ve svém studium pokračovat, k čemuž  se velmi přimlouvám.  
   Celá práce je dobře strukturovaná a obsahuje klíčové informace pro řešenou problematiku. Detailně jsou popsána 
diagnostická zařízení, která se v laboratoři Plazmatického fokusu využívají pro stanovení parametrů generovaného plazmatu. 
Sám autor k tomuto tématu na začátku kapitoly 2 – Diagnostika uvádí „Kvalita každého experimentu záleží z velké míry na 
použité diagnostice. Samotné experimentální zařízení, at' už je to výkonový laser, tokamak či impulzní z-pinčový generátor, 
nemusí mít význam, pokud nemáme možnost pozorovat procesy, ke kterým v průběhu experimentu dochází.“ 
   O vysoké odborné úrovni řešení dané problematiky svědčí i fakt, že tato byla autorem publikována v impaktovaném 
časopise IEEE Transactions on Plasma Science.  
   Diplomová práce je v příloze doplněna o technické výkresy všech devíti testovaných anod, což dále přispívá k již tak vysoké 
úrovni předložené práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková stránka práce odpovídá zavedeným zvyklostem, příslušné části práce jsou řádně citovány, v souladu s 
konvencí jsou uváděny tabulky, obrázky i vzorce. Rozsah práce, dle výše uvedeného, převyšuje standard pro tento typ práce. 

 

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. 
Stejně jako práce samotná i počet referencí svědčí o značném zájmu studenta o danou problematiku, kdy většina referencí 
jsou odborné publikace z impaktovaných časopisů, které student prostudoval a nabyté znalosti velmi efektivně využil. 
Veškeré uváděné citace souvisejí s řešenou problematikou. 
 

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 textu práce jsem nalezl pouze několik málo překlepů či opomenutí, jejichž seznam mohu dát k dispozici, pokud bude mít 
autor zájem.  Uvádím pouze jediné doporučení a to je dodržení terminologie u názvu anody „zaoblená s otvorem“, která je v 
některých pasážích textu nazývána „zakulacenou“. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Diplomová práce vypracovaná Bc. Janem Novotným je věnována vlivu tvaru anody plazmatického fokusu na 
produkci rentgenového záření a neutronů a navazuje na předchozí výzkum, realizovaný studentem v rámci jeho 
bakalářské práce na plazmatickém fokusu PFZ-200. Celá práce je dobře strukturovaná a obsahuje klíčové 
informace pro řešenou problematiku. Veškeré body zadání jsou řádně vypracovány. 

 

Předloženou práci považuji za velmi přínosnou, zejména pro pracoviště, na kterém byla vypracována. Díky 
provedenému systematickému výzkumu vlivu tvaru anody na produkci neutronů bylo dosaženo rekordního 
neutronového zisku (zaoblená anoda s otvorem), dále rekordního rozsahu tlaku pracovního plynu, během něhož 
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bylo možné provozovat plazmatický fokus PFZ-200 (parabolická anoda s otvorem), podařilo se též snížit fluktuaci 
neutronového zisku během jednotlivých výstřelů z 50% na 20%. 

 

Realizovaná komplexní měření se zapojením diagnostiky neutronové, rentgenové a vizualizační, mají i 
mezinárodní přesah, kdy byly demonstrovány možnosti domácího zařízení PFZ-200 a porovnány se zahraničními, 
výkonnějšími plazmatickými fokusy PF-24 a PF-1000. Jedním ze závěrů tohoto srovnání je skutečnost, že zařízení 
PFZ-200 je nejstabilnějším neutronovým zdrojem z výše uvedených.  

 

 Nad rámec zadaných úkolů se student zúčastnil několika zahraničních experimentálních kampaní na zařízeních 
PF-24 v Krakově a PF-1000 ve Varšavě. Své skvělé působení završil publikací svého výzkumu z pozice prvního 
autora v impaktovaném časopise IEEE Transactions on Plasma Science.  

 

Vzhledem k těmto skutečnostem jednoznačně doporučuji práci k obhajobě a současně dávám ke zvážení 
navrhnout hodnocenou diplomovou práci na cenu děkana. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 10.6.2021     Podpis: 
 
 
 
 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 
1)  Jaké nové informace o plazmatickém fokusu PFZ-200 Vaše práce přinesla, jakým směrem byste dále rozvíjel Váš výzkum? 
 
2)  Pro stanovení parametrů plazmového výboje na PFZ-200 je k dispozici velké množství diagnostik. Na některých snímcích 

jsou uvedené časy např. -7 ns, -5 ns, atp. Co je pro Vás čas 0, s jakou přesností jste schopni ho určit, jak ověřujete 
vzájemnou synchronizaci jednotlivých diagnostik (viz poznámka o vzájemném zpoždění šlírového zobrazení a MCP, str. 
48). 

 
3)  Pokud byste měl  možnost použít pro interferometrická měření laser s ultrakrátkým (femtosekundovým) impulsem, 

myslíte si, že by toto měření mělo nějaké výhody oproti stávajícímu měření využívajícímu Nd:YAG laseru? 
 
4)  Na obrázku 4.14 jsou prezentovány průběhy signálů z Time-of-Flight detektoru při výstřelu 191128_11 pořízené v rámci 

kampaně na plazmatickém fokusu PF-24 v Krakově. Okomentujte naměřené průběhy. 

 
 


