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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Předložená práce důkladně popisuje studium velice zajímavého problému tepelného protiproudu 

v supratekutém héliu v kulově symetrické nádobě se zdrojem tepla uprostřed. Je evidentní, že pan 

Filip Novotný se úspěšně zapojil do dlouhodobější práce celé skupiny a rozhodně ví, co dělá. 

 

V práci je nejprve poměrně rozsáhlý teoretický úvod (na můj vkus až příliš rozsáhlý), následuje 

popis experimentálního zařízení – kryostatu, systému stabilizace teploty, senzoru (a generátoru) 

druhého zvuku a nakonec samotné kulové cely, ve které probíhá měření. V kapitole s výsledky je 

nejprve ukázána rezonanční křivka cely na velkém rozsahu frekvencí, jež je diskutována a 

porovnána s analytickou a numerickou předpovědí. Pro hlavní měření jsou zvoleny dvě rezonance. 

Následuje měření přehřátí hélia v cele oproti lázni, které ani pro nejvyšší použité příkony 

nepřekračuje 0,1 K, pozorovaná závislost tepelného odporu cely na přivedeném teplu je lineární, 

což, jak diskutováno, leží mezi dvěma možnými mechanismy přestupu tepla (vedením nebo 

prouděním). Následuje popis měření teplotního profilu provedeného jinými členy skupiny. Hustota 

vírových čar je měřena na dvou zmíněných rezonančních frekvencích, které odpovídají jinému 

prostorovému rozložení citlivosti (obr.3.5 na straně 31). Závislost hustoty vírových čar na 

přivedeném teple (obr.3.12) je nelineární a možné vysvětlení je předloženo v kapitole 4.2 (strana 

46). Následuje měření rozpadu turbulence, které poměrně slušně odpovídá Vinenově předpovědi 

pro homogenní a izotropní turbulenci (kulově symetrický protiproud není ani jedno z toho). 

Znatelnější odchylky jsou pozorované jen při nižších časech, což lze přičíst na vrub počáteční 

homogenizaci turbulence, jak diskutováno v kapitole 4.3. Diskuze v kapitole 4 obsahuje návrhy na 

fyzikální interpretace pozorovaných skutečností. 

 

Předložená práce popisuje poctivé fyzikální měření, obsahuje fyzikální interpretace pozorovaných 

skutečností a cituje relevantní literaturu. Navrhuji hodnotit nejlepším možným stupněm. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1) Explicitně zmiňte, co přesně byla Vaše činnost v rámci práce celé skupiny. 

2) Přirozeným pokračováním by jistě byla snaha o změření radiálního profilu vírových čar (už 

jsou nějaké předpovědi z numerické simulace na obr. 1.6, str. 21, navíc je profil důležitý 

pro diskusi, kap. 4). Přibližte komisi, zda a jakým způsobem by bylo možno tento profil 

změřit? Jaká další měření by byla potřebná a kolik, myslíte, že by bylo nutno zapojit 

rezonančních frekvencí?  

3) V rovnici 1.41 (str. 17) hraje poměrně důležitou roli člen sin2 θ, který je běžně nahrazován 

střední hodnotou pro izotropní orientace vírových čar. Jsou vírové čáry orientovány 

izotropně i v kulové symetrii?. Předpovídají něco numerické simulace? Dalo by se 

případně na tuto otázku odpovědět experimentálně? 

4) Budete pokračovat na doktorské studium? 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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