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„Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu„. 
 

 
Disertační práce se zabývá výzkumem, návrhem, realizací a otestováním systémů pro 

aplikaci magnetického vektorového potenciálu na biologické vzorky. Základem studia je 
simulace a odvození analytického výpočtu mapy magnetického vektorového potenciálu, 
magnetické indukce a intenzity elektrického pole v okolí toroidních cívek ve zvolených 
konfiguracích. Významnou částí práce je experimentální zjišťování účinků těchto polí na 
biologické vzorky. Pro provedení experimentů bylo nutné zabývat se také problematikou 
návrhu proudových pulsních generátorů pro buzení indukční zátěže. 

Řešená problematika je zajímavá a měla potvrdit nebo vyvrátit hypotézu inhibičních 
účinků magnetického vektorového potenciálu na biologické vzorky. Výsledky zkoumání by 
byly v medicíně přínosné pro potlačování růstu buněk v organizmu pacienta. Z tohoto 
pohledu  jde o zajímavou problematiku vhodnou k řešení.  

Cílem disertační práce je široký a zahrnuje několik vědních oborů. Za disertabilní část 
práce považuji provedené analýzy pole magnetického vektorového potenciálu v okolí sestavy 
toroidních cívek a provedení biologických experimentů s těmito poli. Z celkového pohledu 
konstatuji, že cíl práce byl splněn, i když neprokázal platnost předpokládané hypotézy.  

Souhrn současného stavu, odkazy na literaturu i vlastní publikace autora jsou na dobré 
úrovni. Výsledky analytického výpočtu považuji za přínosné, ale uvítal bych alespoň hrubou 
mapu magnetického vektorového potenciálu v okolí toroidní cívky (v rovině symetrie cívky 
apod.). V práci mi chybí porovnání analytických výsledků s výpočty v programu ANSYS, 
třeba na jednoduchém vzorku nebo na jednom řezu.  

Magnetické pole u toroidní cívky je soustředěno v jejím jádře. V okolí toroidu není 
nulové, což dokazuje např. obr.5.12 a v daném uspořádání je velikost B přibližně 350 μT, což 
je hodnota na úrovni nižších magnetických polí používaných v magnetoterapii. Velikost 
vektorového potenciálu (obr. 5.8) je -3,5e-5Vs/m. Vektorový potenciál charakterizuje 
magnetický tok určitou plochou a tedy velikost magnetické indukce. Mohu jej považovat za 
veličinu, ale velikost B by měl charakterizovat. Proto v okolí toroidu je jisté rozložení 
magnetického pole a v analýze by nemělo být zanedbáno. Může a nemusí mít vliv na konečné 
využití. Rozložení A tedy ve zvoleném prostoru určuje rozložení a konfiguraci B. Pohyb 
nabitých částic v poli A nebo B může ovlivňovat metabolické procesy v buňkách. Tento 
problém však nebyl cílem disertace. 

V kapitole 8 je proveden návrh a realizace proudového impulsního generátoru. Za 
disertabilní část považuji jen návrh principu funkce generátoru. Nemohu souhlasit, že na trhu 
nejsou proudové zdroje pro buzení indukční zátěže. Takové zdroje jsou používány v MR 
tomografech pro vytváření gradientních magnetických polí. Korekce pro zajištění stability 
jsou závislé na velikosti indukční zátěže a mění se podle použité cívky. Běžné zdroje jsou 
schopné dodávat napětím řízený stabilizovaný proud např. 180 A do indukční zátěže 
s maximálním napětí na zátěži 300V. Navržené obvodové řešení je funkční a použitelné. 
 Práce je sepsána pěkně, v dobré grafické úpravě a s vyhovujícím počtem a kvalitou 
odkazů na literaturu. Má logickou strukturu a návaznost a neobsahuje hrubé chyby. K práci 
mám následující připomínky: 
 
• Kdo je autorem práce? Vyjadřování v podobě „…. proto autor vztahy pro výpočet ….“ 

nepovažuji za vhodné. Takový popis je na mnoha místech disertační práce. 
• Za jakým účelem byly řešeny analytické vztahy, když podle nich nebyla vypočtena  ani 

hrubá mapa pole nebo mapa pole A v řezu v blízkosti toroidu.  



• Str.55, obr.5.13 – podle obr.5.12 je v bodě A indukce B = 0.35 mT. Proč není zobrazen 
průběh pole v prostoru mimo jádro toroidu? 

• Str.68 – uvítal bych alespoň některé změřené veličiny B a E. 
• Str.78, obr.6.1 – obrázek je nejasný. Buď různé barvy, nebo několik obrázků. 
• Str.82, obr.6.6 – v této konfiguraci není definován bod A. 
• Str. 82 – z analýzy jsou uvedeny jen některé simulace. Není uvedeno srovnání s jednou 

cívkou apod.  
• Str. 119 – v tomto místě není definován ani charakterizován generátor H02. 
• Kap. 7.3.3 – posouzení výsledků a porovnání s předchozími simulacemi si zaslouží udělat 

podrobněji. 
• Str. 130, obr. 7.3.2. – proč aplikace má větší RLU hned v čase 0? 
• Kap.7.4.4. – v celé kapitole by bylo vhodné uvádět velikost A pro jednotlivá buzení. 
• Str. 180 – není pravda, že pulsní proudové zdroje pro indukční zátěž neexistují. 
 
Otázky k obhajobě: 
Jaké rozložení pole A inhibuje růst buněk? 
Jak vypadá rozložení B v bodě A tj. v rovině mimo toroid? 
Jaký význam pro inhibici buněk má velké časové nebo prostorové změny magnetického pole? 
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