
 

Oponentský posudek na disertační práci pana Mgr. Michaela Komma 

„Studium okrajového plazmatu Tokamaku a jeho interakce s první stěnou“ 

 

 Předložená práce pana Mgr. Komma z katedry fyziky povrchů a plazmatu, 

vypracovaná v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR pod vedením doc. Kudrny (MFF UK) a dr. 

Dejarnaca (ÚFP AV ČR) je věnována studiu procesů v tokamaku za pomoci aparátu 

počítačové fyziky, konkrétně počítačových simulací založených na metodě Particle-In-Cell. 

Použitá metoda řešení patří mezi standardní metody, v oblasti studia jaderné fúze běžně 

používané. Téma práce je velmi aktuální, o čemž svědčí kromě jiného bohatá mezinárodní 

spolupráce uchazeče a jeho pracoviště. 

 Práce má obvyklé členění. V přehledu současného stavu problematiky autor nejprve 

popisuje plazma se zaměřením na okrajové plazma tokamaku a pak uvádí stručný přehled 

základních metod modelování plazmatu. Autor též ukázal, že má dobrý přehled o literatuře 

v oboru, o tom svědčí i 56 prací z literatury citovaných v závěru disertace (včetně publikací 

autora). V této souvislosti musím též vyzdvihnout fakt, že Mgr. Komm ve své práci uvádí 

velmi vysoký počet citací z poslední doby, což svědčí o tom, že se výborně vyzná i v 

nejnovějších pracích z oboru (vzhledem k aktuálnosti studované problematiky to je zcela 

pochopitelné).  

Těžištěm předložené disertační práce jsou kapitoly 4-7, kde jsou popsány dva 

počítačové kódy pro modelování procesů ve fyzice plazmatu za přítomnosti magnetického 

pole a to kód dvourozměrný (SPICE2) a kód plně třírozměrný (SPICE3), vyvinuté autorem a 

dalšími spolupracovníky. Tyto počítačové kódy jsou použity na řešení dvou konkrétních 

problémů - na studium toku tepla dopadajícího z plazmatu na desky divertoru v tokamaku 

TEXTOR (pomocí obou programů SPICE2 i SPICE3) a na studium procesů probíhajících v 

Katsumatově sondě. Věřím, že získané poznatky jsou cenné pro vědeckou komunitu (a též 

jsou průběžně publikovány v kvalitních fyzikálních časopisech). Z počítačového hlediska 

bych chtěl zejména zdůraznit postup zvolený autorem, kdy stejný problém řešil jak 

dvourozměrným tak i třírozměrným kódem a tím byl schopen najít hranice použitelnosti kódu 

SPICE2. 

V závěru (kapitola 8) jsou pak stručně shrnuty získané výsledky. 

 

 



 2

 

Můj celkový dojem z předložené práce je velmi dobrý. Celá práce svědčí o 

profesionálním přístupu autora (a ovšem i jeho školitelů) jak ke studované fyzikální 

problematice tak i k metodice počítačového modelování. Též formální stránka práce je 

příkladná. Práce je psána v anglickém jazyce s pouze velmi malým počtem nepřesností (např. 

současné používání behavior / behaviour). 

K autorovi mám přesto několik dotazů, které nelze chápat jako výhrady k předložené 

práci, ale spíše jako náměty k diskusi během obhajoby: 

• Je zřejmé, že tak rozsáhlé programy nemohl vytvořit autor sám, ale že se na vývoji podíleli 

i další pracovníci. V disertační práci je ale explicitně uveden pouze podíl dr. J. Gunna a 

Mgr. Z. Pekárka. Mohl by autor přesněji charakterizovat svůj podíl? 

• V modelu Katsumatovy sondy se jako zdroj částic uvádí pouze horní podstava pracovní 

krychle a případné toky částic bočními stěnami krychle se neuvažují. Nemůže mít tento 

předpoklad vliv na získané výsledky? 

• Není mi zcela jasná terminologie v práci použitá. To, co autor nazývá Katsumatova sonda, 

se v literatuře označuje/označovalo jako "Ion sensitive probe" (Uehara K. et al., J. Phys. 

Soc. Jpn. 66 (1997), 921 nebo Ezumi N., Contrib. Plasma Phys. 41 (2001), 488). Navíc se 

v literatuře občas vyskytuje i termín tunelová Katsumatova sonda.  

 

Závěrem posudku chci shrnout, že téma disertace je velmi aktuální, zvolené metody 

řešení jsou plně adekvátní a práce přinesla nové výsledky. Konstatuji proto, že disertace podle 

mého názoru splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce a obsahuje originální 

výsledky již publikované a nebo přijaté k publikaci. Doporučuji proto předloženou disertační 

práci Mgr. Michaela Komma k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby doporučuji autorovi 

udělit akademickou hodnost doktor. 

 

Praha, 10. 8. 2011 
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