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Téma: Pokročilá rekonstrukce vertikální pozice plazmatu na tokamaku Golem 
 
Adéla Kubincová se ve své práci zabývala vývojem výpočetních algoritmů, které by měly být 
v budoucnosti použitelné pro rekonstrukci vertikální pozice plazmatu v reálném čase na 
tokamaku Golem za pomocí Kalmanových filtrů s využitím více diagnostik. Konkrétní příspěvek 
k tomuto tématu spočívá zejména ve vývoji zjednodušeného „kontrolního“ modelu, který 
bude v budoucnu tvořit jádro Kalmanova filtru pro rekonstrukci vertikální pozice plazmatu 
v reálném čase.  
 
Za hlavní výsledky prezentované v rámci práce považuji následující: 

• Změření časové konstanty kožuchu pro průnik vertikálního pole na tokamaku Golem 
a ověření správnosti odhadu ve spolupráci s teoretiky AV ČR. Správný odhad této 
konstanty by měl v budoucnu výrazným způsobem přispět k vývoji kontrolních a 
měřících algoritmů pro řízení polohy plazmatu v reálném čase. Pokud je mi známo, 
toto se povedlo vůbec poprvé v dlouhé historii tokamaku. 

• Za pomocí jí vyvinutého kontrolního modelu navrhla studentka ideální počet cívek pro 
stabilizaci plazmatu ve vertikálním a horizontálním směru. To bude využitelné při 
instalaci nových cívek poloidálního pole na tokamaku Golem. 

• V bakalářské práci je identifikován model pro pohyby plazmatu ve vertikálním směru 
bez vlivu cívek poloidálního pole. 

 
Naopak jako hlavní nedostatky vidím: 

• Odvedená práce, která je sama o sobě velmi kvalitní, je místy popsána zkratkovitě.  
• Model pro vertikální pohyby plazmatu neobsahuje vliv cívek poloidálního pole. 
• Časová konstanta kožuchu a model pro vertikální pohyby plazmatu byly odhadnuty 

z jediného výboje. Z toho důvodu není známa chyba odhadu, která bude hrát 
významnou roli při budoucím designu Kalmanova filtru. 

 
Na práci studentky jsem ocenil zejména: 

• Schopnost samostatného učení a porozumění komplexní problematice.  
• Schopnost spolupráce s kolegy (teoretici z AV ČR, jiní studenti FJFI, …) a využití 

existujících výsledků a algoritmů 
• Efektivní využívání moderních nástrojů jako například git nebo Overleaf. 

 
Naopak vidím prostor pro zlepšení v těchto bodech: 

• Posílení vlastní iniciativy při tvorbě práce 
• Lepší plánovaní a odhad času potřebného k dokončení práce 

 
Závěrem je třeba dodat, že se jednalo o velmi náročné téma a ani okolnosti nebyly příznivé. 
Vzhledem k probíhající pandemii došlo bohužel k jedinému krátkému osobnímu setkání se 
studentkou ve fázi přípravy zadání práce, což již tak náročné téma ještě ztížilo. Z výše 
uvedených důvodů navrhuji celkové hodnocení B (velmi dobře). 
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