
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

 posudek vedoucího   posudek oponenta   
 bakalářské práce   diplomové práce 

 
 
 
Autor/ka:   Bc. Tamara Skokánková 
Název práce: Nestability v proudění supratekutého hélia vyvolaného torzními 

oscilátory 
Studijní program a obor: Fyzika, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů 
Rok odevzdání:  2018/2019 
 
 
 
Jméno a tituly vedoucího: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D. 
Pracoviště:   MFF UK, Katedra fyziky nízkých teplot 
Kontaktní e-mail:  david.schmoranzer@mff.cuni.cz 
 
 

 

Odborná úroveň práce:  

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Věcné chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 
 

Výsledky: 

 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 
 
Rozsah práce: 

 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 
 
Grafická, jazyková a formální úroveň: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 
 
Celková úroveň práce: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
 
 
 



 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 
Tamara Skokánková se podílela na výzkumu v Laboratoři supratekutosti v rámci Společné 

laboratoře nízkých teplot založené mezi MFF UK a FZÚ AVČR od konce roku 2012 a v roce 2014 
obhájila bakalářskou práci na téma „Low Frequency Oscillatory Flow of Cryogenic Helium“, 
načež začala v této laboratoři řešit svou práci diplomovou. Jako vedoucí bych chtěl především 
vyzdvihnout zručnost a iniciativu autorky – jak při přípravě relativně složitých zařízení pro detekci 
kvantové turbulence v supratekutém heliu za nízkých teplot, tak i při samotném měření. Ocenil 
bych i vytrvalost a odhodlání práci dokončit navzdory různým potížím. S jistými výhradami bych 
naopak hodnotil míru samostatnosti při zpracovávání a interpretaci výsledků.  

Současná diplomová práce představuje pokračování předchozího výzkumu a zabývá se 
detailně nestabilitami v oscilačním proudění supratekutého hélia. Po experimentální stránce byla 
po zásadním upgradu aparatury určené k měření kmitů torzních rezonátorů v héliu provedena série 
experimentů přímo navazujících na práci bakalářskou. S řádově lepší přesností byla proměřena 
turbulence vytvořená torzními oscilacemi disku, rovněž zpracování dat bylo provedeno novou, 
náročnější a přesnější technikou. To v důsledku vedlo i k nové interpretaci vlastností turbulentních 
proudění supratekutého hélia, nejen v rámci této práce, ale i s dopadem na výsledky a 
interpretaci historických experimentů. Výsledkem této práce je mimo jiné publikace ve Phys. Rev. 
B z počátku letošního roku a prezentace na workshopu Quantum Turbulence organizovaném při 
konferenci Quantum Fluids and Solids 2018.  

Navíc oproti práci bakalářské byl vyvinut a studován nový typ oscilátoru ve tvaru dutého 
válce, za účelem měření kvantové turbulence v čistě supratekutém héliu za mK teplot 
dosažitelných na rozpouštěcím refrigerátoru. Po sestavení oscilátoru a celé aparatury byla 
provedena kvůli technickým potížím s těsností cely bohužel jen předběžná testovací měření, 
nicméně bylo zjištěno, že tento typ oscilátoru může sloužit jako citlivá sonda kvantové turbulence. 

Celkově tuto práci doporučuji uznat jako diplomovou a navrhuji hodnotit stupněm „velmi 
dobře“. 
 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 
1. Jak by se chovala kvantová turbulence vyvolaná torzními oscilacemi disku v limitě nulové 

teploty? Proč je, kromě zřejmých experimentálních omezení, výhodné použít v takovém 
případě jiný typ oscilátoru? 

2. Proč se neshodují výsledky získané v této práci s výsledky původních experimentů 
Donnellyho a Hollise-Halletta? 

 
 
Práci  

 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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