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Karel Kovařík pracoval na své disertační práci v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v oddělení 

Tokamak. Cílem jeho práce byl vývoj nových diagnostických metod pro měření magnetických polí a 

lokálních proudů v horkém plazmatu a jejich využití na tokamaku COMPASS a posouzení jejich 

využitelnosti pro budoucí zařízení ITER a DEMO. Konkrétně se věnoval dvěma okruhům problémů.  

Během prvních let studia se Karel Kovařík, v návaznosti na svou diplomovou práci, věnoval 

zejména studiu Hallových senzorů pro měření téměř stacionárních magnetických polí. Významnou 

měrou se podílel na vyhodnocení experimentu pro analýzu vplyvu ozáření neutrony na provozní 

vlastností vysokoteplotních polovodičových Hallových senzorů založených na InSb. Seznámil se 

s kódem FISPACT, který slouží pro modelování transmutace daného materiálu při ozáření neutrony. 

Dokončil návrh optimalizovaných Helmholtzových cívek s polem až 200 mT pro kalibraci Hallových 

senzorů při teplotách až 300 C. Tyto cívky dodnes tvoří jádro měřící aparatury pro studium 

Hallových senzorů v ÚFP AV ČR.  

 Posléze Karel Kovařík přistoupil k nosné části své práce během doktorského studia a to 

návrhu, zprovoznění a využití takzvané „U sondy“ pro studium lokálních turbulentních struktur 

v okrajovém plazmatu tokamaku COMPASS. Tuto problematiku již řešil do značné míry samostatně a 

prošel všemi fázemi experimentální vědecké práce od ideového návrhu nové diagnostiky, přes 

technické řešení její konstrukce, dohled nad její výrobou, její zprovoznění a kalibraci, až po 

systematická měření, vyhodnocení výsledků a jejich publikaci. Důležitým aspektem těchto aktivit 

bylo, že probíhaly v mezinárodní spolupráci s kolegy z RFX, Padova, Itálie. 

Samotná dizertační práce se skládá z několika stručných úvodních kapitol, které prezentují 

strukturu práce, přehledně stanovují její cíle a uvádějí čtenáře do problematiky termonukleární fúze. 

Čtvrtá kapitola prezentuje výsledky v oblasti studia Hallových senzorů. Zbývajících 6 kapitol je 

věnováno experimentům s „U sondou“ na tokamaku COMPASS a analýze získaných dat. Závěrečná 

kapitola je věnována sumarizaci dosažených výsledků. Strukturu dizertační práce považuji za 

přehlednou a odpovídající hlavním aktivitám a výsledkům, které student dosáhl během svého 

doktorského studia. Celkový rozsah práce mírně přesahuje 100 stran co také považuji za odpovídající. 

Oceňuji, že práce byla sepsána v anglickém jazyce zejména s ohledem na fakt, že většina aktivit 

probíhala v mezinárodní spolupráci a využití angličtiny významně rozšiřuje využitelnost a dosah práce 

do budoucna. Na druhou stranu je zřejmé, že schopnost přehledně a jazykově správně formulovat 

vědecká sdělení v anglickém jazyce nepatří mezi silné stránky studenta. Grafické zpracování ilustrací 

a grafů je naopak, dle mého názoru, na nadprůměrné úrovni. 

Práce Karla Kovaříka měla v převažující míře charakter experimentálního výzkumu. Nad 

rámec experimentální práce vyvinul jednoduchý model magnetických polí generovaných filamenty 

v oblasti „U sondy“ a srovnal jeho výsledky s experimentem, při kterém byl filament aproximován 

vodičem nesoucím známý proud. Seznámil se a naučil se provozovat komplexní kód FISPACT pro 

analýzu transmutace materiálu při ozáření neutrony. V rámci svého studia spolupracoval kolegy ze 

zahraničních laboratoří: Poznan University of Technology, Polsko; RFX, Itálie; CIEMAT, Španělsko. 

Získal praktické zkušenosti s prací na velkých experimentálních zařízeních, zejména na tokamaku 

COMPASS, ale i na štěpném reaktoru LVR-15 a stellarátoru TJ-II (Španělsko). Za nejcennější 

výsledek práce považuji prokázání, že „U sonda“ je schopna měřit lokální hodnoty proudové hustoty 

v okrajovém plazmatu tokamaku COMPASS a následnou rozsáhlou statistickou analýzu vlastností 

filamentů pro různé typy výbojů.  Kvalita a samostatnost práce doktoranda měla stoupající trend. I 

přes jisté potíže v počátcích studia prokázal student během závěrečných let studia svou schopnost 

samostatně vědecky pracovat v prostředí rozsáhlého vědeckého experimentu v mezinárodní spolupráci 

a publikovat své výsledky. Obzvlášť oceňuji jeho vytrvalost a neutuchající zájem o danou 

problematiku. Během studia a zejména v jeho druhé polovině dokázal Karel Kovařík vyvinout solidní 



publikační aktivitu více než jeden článek v mezinárodním recenzovaném časopise za rok, přičemž byl 

prvním autorem dvou článků v respektovaných mezinárodních časopisech.  

Dle mého názoru, Karel Kovařík prokázal dostatečnou schopnost samostatné vědecké práce a proto 

navrhuji jeho dizertační práci, po úspěšné obhajobě, k přijetí. 
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