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Datum obhajoby:  29. června 2017 
 
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 10 členů ze 13ti členů s právem hlasovacím. Předsedkyně informovala komisi, že uchazeč byl studentem 
interního postgraduálního studia od 1.10.2009 do 30.9.2013, složil dílčí zkoušky a splnil další povinnosti vyplývající z jeho 
osobního studijního plánu, vykonal státní doktorskou zkoušku dne 27.5.2011 a zkoušku z anglického jazyka dne 14.6.2010, 
předložil doktorskou práci ve formě předepsané RDSO f-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, Ing. Ďuran, se vyjádřil k předložené práci a k uchazeči. Konstatoval, že během trvání práce se podařilo vytvořit 
unikátní diagnostickou metodu pomocí U-sondy pro studium lokálních turbulencí v okrajovém plazmatu tokamaku. Výsledky 
studia ukazují, že uchazeč je schopen samostatné vědecké práce, což potvrzuje i celá řada publikací v impaktovaných 
časopisech. V závěru doporučil uznat předloženou práci jako disertační a udělit uchazeči titul Ph.D. 
3) Ing. K. Kovařík představil velmi kvalitně a přehledně výsledky své disertační práce. Oba oponenti prezentovali své posudky 
s četnými poznámkami a mnoha dotazy, nicméně doporučili práci k obhajobě a udělení titulu Ph.D. Uchazeč odpověděl na 
dotazy i nejasnosti a komentoval všechny poznámky oponentů k jejich spokojenosti.  
4) Ve veřejné rozpravě se rozvinula bohatá diskuze, která naznačila zájem o práci.  
5) Uchazeč dostatečně uspokojivě odpověděl na položené dotazy, proto předsedkyně ukončila diskuzi a uzavřela veřejnou část 
obhajoby, poté proběhlo tajné neveřejné hlasování s výsledkem uvedeným níže. 
 
Dotazy z veřejné rozpravy (zapisoval Marek Vyšinka) 
 
Dr. L. Juha: Radiační poškozování Hallovy sondy – jak to souvisí s aktivací materiálu? 
Prof. P. Španěl: Ochranná krabička U-sondy – jaký byl použit materiál a jak je trvanlivý? 
Dr. L. Juha: Jaký polymer byl použit v U-sondě?  
Doc. L. Přech: Fitování statistických výsledků – proč se tak liší výsledky fitů v obou použitých metodách? Dá se upřesnit chyba 
fitů? 
Prof. Z. Němeček: Zkušenosti s jiných oborů ukazují citlivost fitů nelineárních rovnicích na extrémní hodnoty.  
Dr. J. Stoeckel: Nelze hodnotu elongace, která se mění na našem tokamaku málo (obvykle je kolem 1.8), vypustit jako vstupní 
parametr? 
Dr. K. Rohlena: Co je „offset“ proudu?  
 
7) Na závěr všichni přítomní blahopřáli panu Ing. K. Kovaříkovi k úspěšnému vykonání obhajoby a předsedkyně, po 
konstatování, že RDSO f-2 uděluje uchazeči hodnost Ph.D., ukončila řízení pro udělení akademicko-vědeckého titulu tím, že 
poděkovala všem přítomným za účast. 
 
Počet publikací: Ing K. Kovařík se spolupodílel na 13 prací registrovaných v databázi WOS, 

10 z toho počtu v časopisech, přičemž všechny se váží k tématu řešenému 



v práci. Z toho počtu je 1. autorem na 4 pracích. Kvalitu prací, kterých je 
spoluautorem, je možno dokumentovat 56 citacemi (nevlastní citace), což 
je dobrý výsledek práce studenta. 

 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 13 
Počet přítomných členů:  10 
Odevzdáno hlasů kladných:  10 
Odevzdáno hlasů neplatných:   0 
Odevzdáno hlasů záporných:   0 
 
 
 
Výsledek obhajoby:   prospěl 
 
Předsedkyně komise:  Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 
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