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1) Aktuálnost zvoleného tématu 

Předložená disertační práce se věnuje tématu optovláknových senzorů elektrického proudu. V oblasti 

integrálních optovláknových senzorů se doktorand zaměřil na magnetooptické senzory z pohledu 

dvojlomů, kdy zkoumal funkčnost orto-konjugačního retroreflektoru. Ve stejné části práce také 

zkoumal funkčnost konjugační smyčky s využitím fázových destiček. Druhá část disertace se věnuje 

distribuovaným optovláknovým senzorům s důrazem na měření plazmových proudů 

v termonukleárních fúzních reaktorech. 

Bezpochyby se jedná o velice aktuální a perspektivní řešené téma z oblasti senzorové optiky 

s přesahem do elektroenergetiky, a v případě integrálních optovláknových senzorů s konjugační 

smyčkou také do oblasti interferometrických senzorových systémů.  

2) Originální přínos práce, plnění sledovaných cílů disertace a výsledky disertace 

Cíle předložené disertace definované v kapitole 1.2 Cíle dizertační práce pro integrální optovláknové 

senzory jsou následující: 

I) Návrh a analýza nového přístupu kompenzace nežádoucího lineárního dvojlomu 

pomocí vlnových destiček 

V této části práce se doktorand zaměřil na teoretickou analýzu navrženého systému 

využívajícího půlvlnné fázové retardéry pomocí Jonesových vektorů a matic. V práci 

bylo prokázáno, že tento systém není vhodný pro optovláknový integrální senzor 

elektrického proudu, ale je využitelný v interferometrických senzorech.  

II) Ověření funkce orto-konjugačního retroreflektoru OKR, simulace a praktické ověření 

V práci byla provedena podrobná analýza navrženého senzorického systému pomocí 

Jonesových vektorů a matic. Následně student připravil simulace, jejichž grafické 

výstupy jsou uvedené a komentované v příslušné kapitole a ty doplnil 

experimentálními výstupy z polarimetru. 

 



V kapitole 3.3 Cíle dizertační práce jsou stanovené cíle pro distribuované senzory, které jsou 

definované jako:  

III) Detekce plazmového proudu pro reaktory kruhového průřezu 

Výsledkem práce na tomto cíli disertační práce bylo zlepšení přesnosti detekce 

plazmového proudu.  

IV) Detekce plazmového proudu pro reaktory divertorového typu  

Postup pro detekci plazmových proudů používaný u reaktorů kruhového průřezu není 

u divertorového typu možný kvůli nerovnoměrnému rozložení magnetického pole 

podél snímacího vlákna, proto autor navrhl nový postup, který v sobě zahrnuje i 

analýzu vlivu šumu na přesnost detekce plazmových proudů.  Výstupy tohoto bodu 

vznikly díky studijní stáží doktoranda na Université de Mons v Belgii.  

Autor rozdělil hlavní cíle své disertační práce do 4 bodů. Cíle předložené disertační práce považuji za 

splněné, jednotlivé výzvy jsou řešeny postupně v dílčích podkapitolách. 

3) Zvolené metody zpracování disertační práce 

Předložená disertační práce je psána v českém jazyce, obsahuje 3 stěžejní kapitoly. Po stručném 

představení problematiky optovláknových senzorů v Úvodu následuje kapitola 1. Integrální 

optovláknové senzory, následuje kapitola 2. Příspěvek autora k problematice a kapitola 

3. Distribuované senzory. Disertace je uzavřena krátkým Závěrem. 

Disertační práce má spíše stručnější charakter, od úvodu po závěr má 68 stran. V práci postrádám 

explicitně definovanou motivaci ke vzniku disertační práce a přehledně uvedené cíle disertační práce. 

V textu nalezneme pouze dílčí zmínky o potřebnosti řešení dané problematiky. Jednotlivé cíle disertace 

jsou postupně uváděny v textu práce. Bylo by přehlednější je definovat na jednom místě. Úvodní 

kapitolu považuji za velmi obecnou, spíše povrchní a stručnou. V práci postrádám hlubší popis a rozbor 

současného stavu poznání v řešené oblasti, stejně tak na mnoha místech v textu postrádám relevantní 

odkazy na současné publikace.  

Práce jako celek je spíše méně čtivá a méně přehledná, což je velká škoda, protože by v případě lepší 

organizace textu mohla posloužit jako velmi kvalitní zdroj informací pro studenty i odbornou veřejnost.  

4) Publikace jádra disertační práce 

Jádro disertační práce bylo publikováno ve 2 časopiseckých článcích a 5 konferenčních příspěvcích. Na 

Web of Science nalezneme 4 záznamy, kde je doktorand uvedený jako hlavní autor, nebo spoluautor. 

Výsledky uvedené v impaktovaném časopise (IF 1.973, kvantil Q2) prokazují kvalitu dosažených 

výsledků. Výsledky uvedené v disertační práci přispěly k rozvoji oblasti optovláknových senzorů. 

5) Splnění podmínek samostatné tvůrčí vědecké práce – publikační výstupy doktoranda 

Disertace splňuje podmínky pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci. Publikační výstupy doktoranda 

dokazují, že se jedná o pracovníka s vědeckou erudicí. 

6) Poznámky k disertační práci 

Posuzovanou disertační práci považuji za zdařilou, přesto mám k práci několik drobných připomínek a 

poznámek.  

 Je vždy vhodnější citovat originální zdroj informací (např. Obr. 1). 



 Jak již bylo uvedeno výše, bylo by vhodné všechna zásadní tvrzení doložit referencemi. 

 Z textu není vždy okamžitě jasné, co jsou originální autorovy výsledky a co je převzato z jiných 

zdrojů. 

 V práci se vyskytují drobné nepřesnosti – např. v rovnici (2.41) ve výsledku chybí 1/√2; na 

straně 69 by mělo být uvedeno spíše Poissonovo číslo místo Poissonovy konstanty, kdy 

Poissonovo číslo je převrácená hodnota uvedené Poissonovy konstanty.  

 Grafy by kromě veličin měly obsahovat i jednotky. 

 Bylo by vhodné doplnit do některých grafů legendy (např. obr. 3.7). 

 V seznamu literatury nalezneme 60 položek, přičemž bych očekávala více aktuálních publikací. 

 V seznamu symbolů nejsou uvedené všechny použité symboly. 

7) Závěrečné zhodnocení 

Na základě výše uvedených skutečností, i přes výhrady k metodě zpracování textu disertační práce a 

výhradám spíše formálního charakteru, podle mého názoru disertační práce uchazeče Ing. Rastislava 

Motúze  

odpovídá obecně uznávaným požadavkům k udělení akademického titulu Ph.D. 

a předloženou disertační práci 

doporučuji 

k obhajobě.  

 

 

 

V Brně 25. 11. 2019          doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. 

 




