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Datum obhajoby:  28. června 2019 
 
Průběh obhajoby: 
1) Předsedkyně Prof. Šafránková zahájila obhajobu, přivítala účastníky a představila uchazeče a oponenty. 
Konstatovala, že všechny podmínky a náležitosti k vykonání obhajoby byly splněny a žádné připomínky či námitky 
k předložené disertační práci nebyly vzneseny. Dále vyjmenovala členy komise a shledala, že komise vytvořená 
pro tuto obhajobu je usnášeníschopná, neboť je přítomno 9 z 12ti členů s právem hlasovacím. Předsedkyně 
informovala komisi, že uchazeč byl studentem interního postgraduálního studia od 1. 10. 2012 až do obhajoby, 
později studoval v kombinované formě. Složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z jeho osobního 
studijního plánu, vykonal státní doktorskou zkoušku dne 25. dubna 2014 a zkoušku z anglického jazyka dne 14. 
června 2017, předložil doktorskou práci ve formě předepsané RDSO 4f-2, životopis a seznam publikací a dalších 
vědeckých aktivit. Také školitel a oponenti předložili svá vyjádření a posudky v písemné podobě. Oznámení o 
konání obhajoby bylo rozesláno v předepsaném termínu. Poté předsedkyně přečetla životopis uchazeče a 
seznámila přítomné s jeho publikační aktivitou. 
2) Školitel, Doc. R. Pánek, se vyjádřil k předložené práci a k uchazeči. Disertační práci hodnotil jako velmi zdařilou 
po všech stránkách. Konstatoval, že po počáteční fázi našel dobrý pracovní rytmus a dokázal přesunout svůj hlavní 
zájem z oblasti numerického modelování i do oblasti fyziky okrajového plazmatu tokamaku. Závěrem doporučil 
uznat předloženou práci jako disertační a udělit uchazeči titul Ph.D. 
3) Mgr. A. Podolník představil výsledky své disertační práce. Oba oponenti přečetli podstatné části svých posudků 
(díky přítomnosti Dr. J. Cavaliera probíhala diskuze částečně v angličtině), položili dotazy a doporučili práci k 
obhajobě a udělení titulu Ph.D.  
4) Uchazeč se vyjádřil k dotazům a připomínkám oponentů. Oponenti souhlasili s odpověďmi na své dotazy či 
nejasnosti.  
5) Poté předsedkyně otevřela veřejnou rozpravu k práci. 
 
Dotazy z veřejné rozpravy (zapisoval Mgr. Matěj Tomeš) 
P. Španěl: Are the ions 100 deuterium? 
P. Španěl: Who designed the probes and their dimensions that are used in your work? 
J. Stockel: Ve své práci předpokládáte plazma s nulovou rotací. Jak může přidání rotace ovlivnit výsledky Vaší práce? 
Z. Němeček: Ovlivníte zanedbáním rotace i efektivní sběrnou plochu sondy? 
J. Glosík: Má každý tokamak svého „Podolníka“, který se věnuje obdobným simulacím jako Vy? Spolupracujete s nimi, hlavně 
při  porovnávání simulací s  experimenty? 



 
Z. Hubička: Proč se na Vaše speciální sondy (flush-mounted) neaplikuje ochranný kroužek (guardring)? 
 
6) Uchazeč uspokojivě odpověděl na položené dotazy, proto předsedkyně ukončila diskuzi a uzavřela veřejnou 
část obhajoby, poté proběhlo tajné neveřejné hlasování (dle dohody komise) s výsledkem uvedeným níže. 
 
7) Na závěr všichni přítomní blahopřáli panu Mgr. A. Podolníkovi k úspěšnému vykonání obhajoby a předsedkyně, 
po konstatování, že RDSO 4f-2 uděluje uchazeči hodnost Ph.D., ukončila řízení pro udělení akademicko-
vědeckého titulu tím, že poděkovala všem přítomným za účast. 
 
 
Počet publikací:   Mgr. Aleš Podolník se spolupodílel na vzniku 9 publikací v impaktovaných 

časopisech a dvě další práce jsou zaslány do časopisu (na jedné starší a 
na jedné práci poslané do tisku je uchazeč autorem) a dále na 6 pracích ve 
sbornících mezinárodních konferencí. Všechny zmíněné práce se týkají 
výzkumu na tokamaku, a tak jsou do jisté míry svázány s tématem 
předložené disertační práce. Práce, na kterých je spoluautorem, byly cca 
74 x citovány, nicméně je třeba si uvědomit, že část prací byla publikována 
velmi rozsáhlým týmem českých, ale hlavně zahraničních badatelů. Práce, 
kde je 1. autor, doposud citována nebyla. 
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