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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Práce se zabývá detailním studiem jednoho z aspektů měření rychlosti proudění 

v supratekutém heliu pomocí vizualizace proudění, kdy se pomocí rychlé kamery snímá pohyb 

mikroskopických stopovacích částic deutéria či vodíku. Jednou z otázek je, zda osvit laserovým 

světlem nemůže ovlivnit získané výsledky a předmětem této práce je kvantifikace vlivu, který může 

mít ohřev povrchu částice kvůli absorbovanému záření na její pohyb v supratekutém heliu. Ve 

výsledku se tento vliv ukazuje jako zanedbatelný a po srovnání s experimentálními daty je zřejmé že 

pro naměřené horizontální rychlosti částic je nutné hledat jiné vysvětlení. 

 Zadaný úkol je řešen provedením dvou výpočtů za různých zjednodušujících předpokladů, 

kdy je částice uvažována buďto jako kruhový terčík a nebo dokonale sférická, což představuje 

typově zajímavé úlohy ze supratekuté hydrodynamiky, jež umožňují analytická řešení. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o práci převážně teoretickou, není možné si nevšimnout často 

chybějících definic fyzikálních veličin, či chybějících/zmatečných znázornění hlavních směrů a úhlů 

ve zvolených souřadných systémech. To vede k několika nejasnostem, např. na str. 14 dole je 

zaveden odklon částice od svislého směru αααα pomocí veličiny vn (zde bez definice), která zřejmě 

představuje konstantní hodnotu rychlosti hlavního proudu normální složky helia v soustavě spojené 

s obtékanou částicí (převážně vertikální), zatímco na str. 15 je v rovnici (2.7) toto vn chybně kráceno 

s rychlostí normální složky v protiproudu vyvolaným laserovým osvitem dle (2.5), tedy se zcela 

jinou hodnotou rychlosti ve směru horizontálním. V důsledku vyjde závislost odklonu částice na 

výkonu laseru lineární, i když má správně být kvadratická. Přičtu-li další nesrovnalosti, celkově 

nešťastnou typografii veličin a rovnic, občasné anglické popisy u rovnic i v grafech v jinak česky 

psané práci, nezbývá mi, bohužel, než konstatovat, že formální a grafická úprava práce je tristní. 

 Nicméně, i přes tyto faktické a formální nedostatky zůstává hlavní výsledek práce platným a 

představuje užitečný základ pro budoucí experimenty ve vizualizaci proudění supratekutého helia. 

Práci proto, vzhledem k náročnosti zadané úlohy, doporučuji uznat jako bakalářskou. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Jak se změní teoretický odklon částic od svislého směru při maximálním výkonu laseru, 

uvážíme-li správnou kvadratickou závislost na výkonu? Jaké další faktory mohou způsobit 

experimentálně naměřené odklony částic od svislého směru a jakou váhu připisujete 

závislosti v grafu 2? 

2. Základem vizualizace proudění je záchyt světla rozptýleného na částicích, nicméně v práci 

se (za účelem provedení horního odhadu) předpokládá, že je všechno dopadající záření 

absorbováno. Bylo by přesto možné alespoň odhadnout podíl absorbovaného a rozptýleného 

světla na základě změřených velikostí částic a světelné citlivosti kamery? 

3. Objasněte souřadný systém použitý v hlavním výpočtu zavedený pomocí úhlů θθθθ a ϕϕϕϕ na str. 

16-17 a uveďte do souvislosti s vztahem pro rychlosti protiproudu (2.9) a uvedenými 

rozsahy těchto úhlů. Bylo by možné tyto vztahy a následný výpočet zjednodušit zvolením 

sférické soustavy souřadnic vhodněji orientované vůči paprsku laseru? 

 

Práci  

� doporučuji  

� nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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