
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

 posudek vedoucího bakalářské práce   

 

 

Autor:    Jan Hodic 

Název práce:   Interakce laserového záření a stopovacích částic v kapalném heliu 

Studijní program a obor: Fyzika,  obecná fyzika 

Rok odevzdání:   2012/2013 

 

 

 

 

Jméno a tituly vedoucího: prof.  RNDr.  Ladislav Skrbek, DrSc. 

Pracoviště:   KFNT MFF UK  

Kontaktní e-mail:  skrbek@nbox.troja.mff.cuni.cz 

 

 

 

Odborná úroveň práce:  

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Věcné chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 

 

Výsledky: 

 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 

 

Rozsah práce: 

 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 

 

Grafická,  jazyková a formální úroveň: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Tiskové chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 

 

Celková úroveň práce: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

 

 

 

 

Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 



 Jana Hodice znám již od roku 2011, kdy se zúčastnil výjezdního semináře KFNT v Peci 

pod Sněžkou a projevil zájem o studium fyziky nízkých teplot, zejména pak supratekutosti a 

kvantové turbulence. Vzhledem k tomu, že na KFNT se podařilo zvládnout náročnou techniku 

planární laserové anemometrie stopovacích částic pro visualizační studium kryogenních proudění, 

bylo logickým krokem, že se Jan Hodic do tohoto výzkumu zapojil. Musel nad rámec samostatně 

nastudovat základy problematiky klasických a kvantových turbulentních proudění, což využil při 

sepsání obecného teoretického úvodu své bakalářské práce. Její zadání je však konkrétní a 

vyjadřuje potřebu hlubšího pochopení interakce laserového záření a stopovacích částic v kapalném 

- supratekutém - heliu. Jde o to, aby bylo možné kvantifikovat  vliv osvitu experimentu laserovým 

paprskem na trajektorie částic a najít podmínky, kdy je tento vliv možné vyloučit. Sama úloha je 

jednou z mála problémů supratekuté hydrodynamiky umožňující v dané idealizované konkrétní 

geometrii analytické řešení, které bylo v bakalářské práci  nalezeno.  Dalším krokem byla 

konkrétní aplikace na experimentální výsledky. Ve speciální sérii experimentů byly pomocí rychlé 

kamery získány záznamy zobrazení stopovacích částic v supratekutém heliu snímané při různých 

výkonech laseru. Jan Hodic musel postupně nastudovat metodiku planární laserové anemometrie a 

s pomocí speciálního programového vybavení laboratoře záznamy nejprve vyhodnotit a získat tak 

trajektorie stopovacích částic, ze kterých byl dále dovozován možný vliv interakce částic s 

laserovým paprskem. Ukázalo se, že použitelný výkon laseru je sice nedostatečný pro přesné 

kvantitativní ověření získané teoretické předpovědi (byl ale navržen způsob, jak by bylo možné ji 

ve speciálním experimentu ověřit), avšak pozitivním výsledkem je to, že na základě provedeného 

výpočtu je možné vliv laserového osvitu na získané experimentální výsledky kvantové turbulence 

s dostačující přesností zanedbat. Jde o důležité zjištění vzhledem k interpretaci experimentů 

kvantové turbulence. 

 Co se týče teoretické části bakalářské práce, Jan Hodic postupoval při řešení problémů 

samostatně a našel analytické řešení 3D problému na základě mých instrukcí a velmi 

zjednodušeného 1D přiblížení. Tuto část zadání tedy uspokojivě zvládl. Co se týče následného 

srovnání výpočtu s experimentem, přivítal bych větší zájem o techniku experimentu, jakož i 

nabídky možností diskuze s odborným konzultantem a iniciativu při získávání a zpracování 

experimentálních dat.  

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

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

diskuze bych doporučil zeptat se autora na jeho názor na další směřování aktivit techniky 

vizualizace supratekutých proudění v laboratoři. 
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