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Posudek školitele doktoranda RNDr. Romana Tesaře 
 

 

 RNDr. Romana Tesaře znám již deset let od doby, kdy jsme navázali spolupráci mezi 

skupinami supratekutosti MFF UK a supravodivosti FZU AV ČR, v.v.i.  jako poctivého a 

pracovitého experimentátora, který se podstatnou měrou zasloužil o vybudování unikátní  

aparatury daleké infračervené magnetooptické spektroskopie, využívající laditelný laserový 

zdroj terahertzového záření. Zvládl náročnou techniku měření transmise záření tenkými 

vzorky supravodičů druhého druhu včetně nestandardních měření s kruhově polarizovaným 

svazkem  při nízkých teplotách v silných magnetických polích a analýzu naměřených dat, 

která vedla k zajímavým výsledkům a věnoval se jejich fyzikální interpretaci. 

Disertační práce je motivována možným uplatněním supravodičů druhého typu v 

moderní elektronice, zejména v tzv. fluxonice, s využitím kvantovaných vírů magnetického 

toku, generovaných v supravodičích druhého typu vnějším magnetickým polem. Pro tyto 

budoucí aplikace supravodivosti je nutná dobrá znalost fyzikálních vlastností supravodičů, 

zejména pak efektivní hmotnosti magnetického kvantovaného víru.  Měřením transmise s 

pomocí jím vyvinutého kruhového polarizátoru se Romanovi podařilo prokázat existenci 

dichroismu, následně vedoucímu právě k určení efektivní hmotnosti supravodivého víru. 

Prováděné experimenty včetně podpůrných měření nutných např. k charakterizaci 

podložek vzorků či pečlivému ověření funkčnosti vyvinutého kruhového polarizátoru  byly 

časově velmi náročné, což spolu s rekonstrukcí laboratoře a heliového hospodářství na 

pracovišti vedlo k tomu, že disertační práce postupovala poměrně pomalu. Na druhé straně 

jsem přesvědčen, že předložené výsledky jsou výstupem pečlivých systematických měření a 

jsou tudíž plně hodnověrné. 

Hlavní výsledky získané při řešení disertační práce byly publikovány v sedmi 

impaktovaných publikacích (2x Phys. Rev B, 2x Physica C, Supercond. Sci. Tech., Rev. Sci. 

Instrum., 4x první autor) a R. Tesař je prezentoval i na mezinárodních vědeckých 

konferencích a odborných seminářích na pracovišti.  

Roman Tesař je erudovaným experimentálním fyzikem se znalostí oboru fyziky 

kondenzovaných látek, zejména supravodivosti a dalších oblastí fyziky nízkých teplot, o čemž 

svědčí i to, že úspěšně složil všechny předepsané zkoušky doktorandského studia. 

 Jsem přesvědčen, že předložená práce RNDr. Romana Tesaře splňuje všechny 

formální i věcné požadavky pro práci disertační a vzhledem k dosaženým výsledkům  

doporučuji, aby mu byl po jejím obhájení udělen titul PhD.  

 

 

V Praze dne 30. 8. 2018 

                                                                                

 

        prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. 
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