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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Diplomová práce Hany Šustkové se zabývá studiem režimů termální konvekce v materiálu 
s hloubkově proměnnými parametry (viskozita, teplotní roztažnost, tepelná vodivost). 
Diplomantka provedla širokou parametrickou studii, v níž sledovala charakter tečení 
v numerických modelech konvekce ve 2D čtvercové a obdélníkové geometrii a ve 3D krychli a 
kvádru. Na základě analýzy výsledků velkého počtu modelových běhů stanovila prahová 
Rayleighova čísla, při kterých se v systému nastartuje stacionární tečení a při kterých systém 
přechází do periodického nebo chaotického stavu. Tuto analýzu prováděla v modelech s různou 
geometrií a pro parametry konstantní nebo hloubkově závislé. Podle zadání diplomové práce měla 
vytvořit vlastní software pro řešení soustavy rovnic popisujících termální konvekci spektrální 
metodou v systémech s hloubkově proměnnými parametry. Diplomantce se nepodařilo funkční 
program dokončit a proto výpočty prováděla komerčním programem Comsol, založeném na 
metodě konečných prvků.  
 
Diplomantka zřejmě vykonala velké množství práce a analyzovala velké množství modelových 
situací, k předložené diplomové práci ale mám značné výhrady.  
 
První a nejvážnější výhrada se týká způsobu, jakým jsou v práci popsány parametry modelů a jak 
jsou dokumentovány pracovní postupy. V tomto směru je práce zcela nedostatečná, protože zcela 
chybí klíčové informace o modelech a o tom, jak byla vyhodnocována kritická Rayleighova čísla. 
Diplomantka prezentuje desítky obrázků rozložení teploty a rychlostí (většinou bez barevné škály 
nebo s nečitelnými popisy, čímž se obrázky stávají zcela zbytečnými, i kdyby jinak jejich uvedení 
nějaký smysl mělo), ale o postupu, jakým vyhodnocovala, kdy systém přechází z jednoho stavu do 
jiného, nedává vůbec žádné informace. Zmiňuje, že v tomto bodě je její postup subjektivní a že 
není snadné rozeznat hranice, kdy systém začíná konvektovat či přechází z periodického do 
chaotického řešení. Souhlasím, že to není snadné, ale považuji za zcela nepřijatelné, že v práci 
tento postup není nijak dokumentován ani pro jeden model. Autorka pouze uvádí, že postup je 
obtížný a subjektivní (poslední odstavec str. 96). Předpokládám ale, že sama si nějaká kriteria 
musela stanovit - a tato kriteria musí nezbytně ukázat a alespoň pro některé modely 
dokumentovat, jak obtížné bylo jejich uplatnění. Čtenář a posuzovatelé práce musejí přesně 
vědět, jaký byl krok mezi Rayleighovým číslem modelů, jak dlouhé byly modelové běhy pro 
každé Rayleighovo číslo, jak se autorka přesvědčila, že příslušný běh dosáhl stacionárního, 
periodického nebo statisticky vyrovnaného stavu. Ve vybraných případech je nutné ukázat pro 
Rayleighova čísla okolo prahových např. průběhy Nusseltova čísla s časem, a dát tak čtenáři 
možnost posoudit míru subjektivnosti rozhodování o hodnotách prahového Rayleighova čísla. 
Vzhledem k tomu, že nic z toho v práci popsáno není, nelze výsledky prakticky interpretovat a 
také není možné zhodnotit, zda v práci nejsou chyby. (Nerozřešitelné tak zůstávájí pochyby o tom, 
zda některé kontraintuitivní výsledky - viz níže - nejsou důsledkem hrubé chyby.) Výhrada 
k nedostatečnému popisu použitých postupů se ale netýká jenom způsobu určování prahových 
Rayleighových čísel. Celý popis metody je poměrně chaotický a chybí řada klíčových informací. 
Nedozvíme se, jaké bylo numerické rozlišení modelů. Okrajové podmínky pro rychlosti na horní a 
spodní hranici jsou zmíněny na str. 8 (2.28-2.30), kde se uvádí, že jde o nepropustná rozhraní 
s volným prokluzem, dále na straně 5, kde se mluví naopak o volném povrchu. Okrajové 
podmínky pro vertikální hranice nejsou zmíněny vůbec. Soudě dle obrázků rozložení rychlostí je 
pak na všech hranicích aplikována podmínka nulové rychlosti. Není uvedeno, jak autorka počítala 
Rayleighovo číslo v modelech s nekonstantními parametry – používala povrchové hodnoty 
viskozity, teplotní roztažnosti a vodivosti? Nebo průměrné hodnoty? A co tato volba znamená pro 
vzájemné porovnání kritických Rayleighových čísel mezi modely s konstantními a nekonstantními 
parametry? V odstavci 4.1 autorka píše o testování svého modelu a porovnání s výsledky 
srovnávací studie Blankenbacha a kol. (1989), případ 1. Uvádí, že “model byl ověřen ve své 



platnosti” a že kritická Rayleighova čísla jsou v „dobré shodě“ s prací Venturiho a Salvigniho 
(2007). Nedává k tomu ale čtenáři žádné doklady (např. Nusseltovo číslo, průměrnou rychlost 
apod.). Autorka uvádí, že dále již pracuje pouze s tímto modelem. Model 1 v Blankenbachově 
článku ale uvažuje na všech hranicích volný prokluz, zatímco v předložené práci se (soudě dle 
obrázků) pracuje s nulovou rychlostí. Velmi by mne tedy překvapilo, kdyby autorka opravdu 
dostala pro testovací srovnávací modely dobrou shodu. 
 
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům v dokumentaci pracovních postupů je opravdu obtížné 
posoudit důvěryhodnost dále diskutovaných závislostí kritických Rayleighových čísel na různých 
parametrech modelu. Řada výsledků ale působí přinejmenším podezřele, v textu se navíc 
prakticky nesetkáme s pokusy o fyzikální interpretaci výsledků. Autorka popisuje obrázky, aniž 
by se pokusila výsledky nějak vysvětlit, občas poznamená, že výsledek je zajímavý. Nijak se 
nepokouší vysvětlit ani výsledky zjevně překvapivé. V odstavci 4.2.3. na str. 25 se tvrdí, že 
prahová Rayleighova čísla jsou v obdélníkové oblasti nižší než ve čtvercové. Porovnání tabulek 
4.2 a 4.4 ale zjistíme, že to platí jenom pro některá z nich. Kritická Rayleighova čísla pro delší 
oblasti (obr. 4.14, str. 28) se s velikostí oblasti zvyšují. Neměla by se snižovat? Na str. 28 se 
uvádí, že kritická čísla pro chaotický režim mají minimum pro model o rozměrech 2x1. Proč? 
V další větě se tvrdí, že bylo ukázáno, že v delších modelech s viskozním maximem uprostřed 
dochází k uzamykání konvekce. Nic takového nikde v textu ani obrázcích demonstrováno nebylo. 
Na str. 29 z tabulky 4.7 plyne, že systém ve 3D přejde do chaotického stavu dříve než ve 2D. 
Proč? (Obecně to bývá právě naopak – ve 3D je tečení stabilnější.) Proč teplota ve 3D modelu 
(obr. 4.16, str. 30) osciluje? Jaké je numerické rozlišení modelu? Co je zvlněná ekviterma (str. 
34)? Podivně působí výsledky na obr. 4.29 (str. 40) – proč je ve větším modelu nesnadnější 
přechod do chaotického stavu? (Očekávala bych to přesně naopak.) Na straně 43 se uvádí, že 
proudění je v modelu s nekonstantní roztažností koncentrováno ve spodní části. Proč je tomu tak? 
Čekala bych, že tam naopak bude tečení potlačeno díky nízké roztažnosti. Na straně 4 dole se 
uvádí, že ve větších modelech jsou vyšší kritická čísla, to ale není pravda – viz modrá čára v obr. 
4.39. Na straně 55 se tvrdí, že vysoká viskozita je kompenzována tepelnou vodivostí. Jak tam 
tepelná vodivost vypadá? Průměrné geotermy na obr. 4.68 (str. 63) naznačují, že numerické 
rozlišení přinejmenším v hraničních vrstvách je nedostatečné.    
 
Grafická stránka práce je bohužel rovněž mimořádně špatná. Výstupem práce měly být závislosti 
prahových Rayleighových čísel na různých parametrech modelů. Namísto přehledného grafického 
srovnání pro větší skupiny modelů je práce zahlcena desítkami obrázků rozložení teplot a 
rychlostí, které nepřinášejí žádné užitečné informace. Nepřijatelně nízká je i kvalita obrázků. Ve 
většině obrázků chybí barevná škála nebo je popsána písmem zcela nečitelným. Popisy os jsou 
často chybné (u teploty je uváděno, že je ve stupních Celsia, zatímco ve skutečnosti se jedná o 
bezrozměrnou teplotu – obr. 4.19, 4.51). Na druhou stranu zcela chybí porovnání průměrných 
geoterm či křivek průměrné radiální rychlosti, které by umožnily vzájemné porovnání modelů 
s různými parametry. V textu by se také rozhodně měl objevit obrázek typického rozložení 
teplotní roztažnosti a vodivosti pro některé z modelů.   
 
Ani po stránce jazykové práci nelze pochválit. Práce začíná krátkým úvodem, v němž autorka 
podává jakýsi souhrn informací o konvekci v plášti. Vysledovat v úvodu nějakou myšlenkovou 
linii je obtížné. Jazyk je nepřesný, vyjádření chaotická, logická návaznost vět malá až žádná. 
Nedozvíme se jaký je cíl práce, jak navazuje na práce jiných autorů. Následují kapitoly 1-3, kde je 
popisováno řešení soustavy rovnic spektrální metodou a představen program autorky nazvaný 
Seihaul. Dozvíme se, jak program kompilovat, jaké knihovny jsou k tomu zapotřebí a uveden je i 
obrázek grafického rozhraní (str.15). Tato část textu postrádá jakýkoli smysl, neboť, jak autorka 
uvádí, pro nepřekonatelné numerické obtíže se jí program nepodařilo odladit a tedy není 



použitelný. Je tedy velmi obtížné pochopit, proč je mu v textu věnováno 10 stran a proč je tato 
nefunkční metoda zmíněna i v abstraktu a závěru práce. Podrobná analýza numerických potíží 
spektrální metody samozřejmě zcela chybí. Abstrakt prakticky kopíruje formulace ze zadání 
práce, kde se počítalo s tím, že diplomantka bude výpočty provádět vlastním programem 
založeným na spektrální metodě. Vzhledem k tomu, že program se jí nepodařilo vytvořit a 
výpočty prováděla komerčním programem založeném na metodě konečných prvků, abstrakt vůbec 
neodpovídá skutečné náplni práce. V textu se vyskytuje řada gramatických chyb i překlepů.  
 
Závěr: Diplomantka provedla řadu numerických experimentů a studovala chování systému ve 
velkém počtu modelů. Předložená práce ale vykazuje závažné nedostatky v dokumentaci postupů, 
jak byly vyhodnocovány výsledky numerických experimentů. Tyto nedostatky znemožňují 
posoudit správnost výsledků práce. Grafická prezentace výsledků je nedostatečná. Kvalita textu 
(logická stavba i gramatická úroveň) je podprůměrná. Práci proto bohužel v předložené podobě 
nemohu hodnotit jinak než stupněm neprospěla. 
   
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Pokud bychom vůbec měli uvažovat o tom, že práce v předložené podobě by mohla být obhájena, 
diplomantka by měla ukázat, jaká je shoda jejího modelu s případem 1 srovnávací studie 
Blankenbach a kol., včetně kvantitativního porovnání parametrů, které jsou v článku uvedeny. 
Dále musí doložit, jak identifikovala jednotlivé režimy konvekce. Ať ukáže model s konstantní 
viskozitou ve 2D čtverci 1x1 a 2D obdélníku 10x1. Pro každý z těchto případů ať ukáže průběh 
Nusseltova čísla jako funkce Rayleighova čísla, Nusseltova čísla jako funkce času pro jednotlivé 
modely s Rayleighovými čísly okolo kritických a ať podrobně na těchto dvou modelech ukáže, jak 
určila prahové hodnoty Rayleighova čísla. Další otázky viz text posudku výše.  
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěla 
 
 
 
 
V Praze, 12. ledna 2013                                                                 


