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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 Bc. Veroniku Pilcovou znám již od roku 2008, kdy pod mým vedením začala pracovat na 

své posléze úspěšně obhájené bakalářské práci "Studium oscilačních proudění vizualizací". Tuto 

práci lze volně chápat jako vhodnou přípravu pro navazující diplomovou práci, ve které však 

diplomantka musela nejprve zvládnout náročnou techniku planární laserové anemometrie 

stopovacích částic. Byla proto provedena série experimentů ve vhodných prouděních vody za 

pokojové teploty (autorka samostatně změřila značnou část experimentálních dat) a výsledky se 

spoluautorstvím diplomantky publikovány. Hlavním cílem pak byla aplikace této vizualizační 

metody na proudění supratekutého helia. Podařilo se to pomocí stopovacích částic zmrzlého 

vodíku mikronových rozměrů, kdy se autorka aktivně účastnila měření a analýzy dat. V diplomové 

práci jsou uvedeny první konkrétní výsledky vizualizace kryogenního proudění kapalného helia 

ukazující na existenci kvantovaných vírů a  autorčina analýza experimentů v protiproudu normální 

a supratekuté složky He II provedená s použitím jak komerčního  programového vybavení - 

Dantec Dynamics studio- tak i jejího vlastního počítačového programu. 

 Diplomantka prokázala, že zadané úkoly zvládla a její diplomová práce je toho důkazem. 

Jako vedoucí jsem však očekával poněkud hlubší a zejména konkrétněji zaměřenou teoretickou 

část, která by následně vedla k hlubšímu pochopení experimentálních výsledků. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 Otázky jsme si vyjasnili během konzultací při přípravě diplomové práce. Jako námět do 

diskuze bych doporučil zeptat se autorky na její názor na další směřování experimentálních aktivit 

techniky vizualizace supratekutých proudění. 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  uznat jako diplomovou. 
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