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na charakter termální konvekce    
 

Hlavním cílem při zadání diplomové práce bylo, aby diplomantka zjistila, jaký vliv na 
jednotlivé režimy termální konvekce může mít situace, kdy základní fyzikální vlastnosti 
konvektujícího materiálu nejsou konstantní, ale mění se podobně jako v plášti Země. Aby 
bylo možné počítat velké množství modelů dostatečně rychle, doporučil jsme ji, aby se 
omezila na kartézské modely s vrstevnatou viskozitou. V takovém případě lze Stokesův 
problém v principu řešit kombinací plně spektrálního přístupu v horizontálním směru 
s maticovým ve směru vertikálním a pro účely řešení termální rovnice na prostorové mřížce 
přecházet mezi spektrální a prostorovou oblastí pomocí rychlé Fourierovy transformace.      

Diplomantka samostatně odvodila potřebné vzorce pro řešení Stokesovy úlohy, které 
jsou prezentovány ve druhé kapitole předložené práce a pokusila se sestavit program Seihaul 
pro řešení celé soustavy rovnic popisujících konvekci. Ve třetí kapitole tvrdí, že narazila na 
numerické problémy, které, pokud dobře chápu její sdělení, plynou z výpočtu exponenciel 
vyskytujících se v maticích používaných při řešení Stokesovy úlohy. V případě konvekce 
s nízkým Rayleighovým číslem, které odpovídá např. počátku konvekce nebo i přechodu 
stacionárního režimu do periodického, však není třeba pracovat s příliš velkými 
horizontálními vlnovými čísly λ, takže nechápu, proč by měly vznikat numerické problémy 
s výpočty exponenciel.  Protože diplomantka nedoložila žádný fungující příklad, vzniká 
podezření, že vlastní programátorskou část své práce nezvládla. Obrátila se proto 
k modelování pomocí komerčního softwaru Comsol, což je sice odklon od původního záměru 
při zadání práce, ale ve vzniklé situaci je to podle mého názoru akceptovatelné. 

Výsledky numerického modelování jsou poté prezentovány ve čtvrté kapitole 
a diskutovány v kapitole páté. Formální úroveň prezentace je však špatná: základní rovnice 
(4.1)-(4.3) jsou uvedeny pouze pro materiál s konstantními vlastnostmi (na pravé straně 
rovnice (4.2) se navíc vyskytuje přebytečná dvojka), takže není zřejmé ani to,  jaké rovnice se 
používají v případě proměnných materiálových vlastností, ani to, jak se pak chápe 
Rayleighovo číslo; zcela chybí popis okrajových podmínek; pro koeficient teplotní vodivosti   
se většinou používá symbol κ, občas symbol k; škály u obrázků teplot a rychlostí jsou 
většinou těžko čitelné případně zcela chybí; text obsahuje překlepy. Hlavní vadou však je, že 
popis toho, jak diplomantka došla k ocenění, v jakém režimu se jednotlivé modely nacházejí, 
je značně vágní. Následující závěr pak není zcela srozumitelný. 
 Jádro fyzikální výpovědi práce tvoří obrázky 4.6, 4.14, 4.29, 4.39, 4.76, 4.85, 4.93, 
4.99, 4.100 a hlavně 5.1 až 5.12. Je poněkud nešťastné, že diplomantka tyto výsledky 
prezentuje pomocí čar navozujících dojem, že se jedná o nějaké závislosti, protože vždy jde 
jen o stanovení čtyř kritických Rayleighových čísel, pro něž vznikají čtyři různé režimy 
konvekce. Výsledky jsou zajímavé, některé však natolik překvapivé, že by bylo třeba je 
detailněji rozebrat, aby byl čtenář přesvědčen o jejich správnosti. Například: Jak je možné, že 
v modelu se sníženou viskozitou je kritické Rayleighovo číslo (Rac), při jehož dosažení  
vzniká konvekce, vyšší než pro izoviskózní případ (obr. 4.6)?   Proč je na obr. 4.14 pro 
všechny režimy Rac vyšší pro box 5x1 ve srovnání s boxem 10x1? Jak může být pro počátek 
chaotického režimu Rac o více než řád větší v případě 3D boxu 5x5x1 ve srovnání s případem 
1x1x1 - nemělo by to případně být naopak (obr. 4.29)? Proč se na obr. 4.39 protínají křivky 
stejné barvy, tj. proč je pro některé režimy konvekce stabilnější v boxu 5x1 a pro jiné v boxu 
10x1? Proč je  v 2D boxu 10x1 konvekce pro proměnnou teplotní roztažnost a  vodivost 
stabilnější než pro konstantní parametry (obr. 4.88), kdežto v 3D boxu 1x1x1 je tomu naopak 
(obr. 4.99)? Proč jsou modely s konstantními parametry většinou stabilnější než 
s proměnnými parametry (obr. 5.1)? Je opravdu fyzikálně možné, aby se měnil vliv teplotní 



roztažnosti a vodivosti na stabilitu systému v závislosti na viskózním profilu a zkoumaném 
režimu tak, jak je tomu např. na obr. 5.7?  
 Závěr: Prezentace výsledků nedosahuje úrovně, kterou považujeme v diplomových 
pracech z geofyziky za standardní; na druhé straně jsou v ní zpracovány výsledky z velkého 
množství simulací; o korektnosti zpracování je však třeba  přesvědčit během obhajoby. V této 
situaci ponechávám na komisi, zda má být předložená práce Hany Šustkové klasifikována 
jako nedostatečná a vrácena k přepracování nebo zda ji lze přijmout jako práci diplomovou.   
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