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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 Bc. Daniela Dudu znám již od roku 2009, kdy na KFNT začal pracovat na své posléze 

úspěšně obhájené bakalářské práci "Nekovové odporové termometry nízkých teplot". Nabyté 

zkušenosti pak ve své diplomové práci vhodně využil při instalaci termometrických čidel 

experimentu. Diplomant musel nejprve zvládnout náročnou techniku planární laserové 

anemometrie stopovacích částic  jak  s použitím  komerčního  programového vybavení - Dantec 

Dynamics studio- tak i vyvinout vlastní cenný počítačový program pro zpracování dat, který je a 

bude pracovníky laboratoře pro visualizační studium kryogenních proudění nadále využíván.  

Hlavním cílem práce byla aplikace této vizualizační metody na proudění supratekutého helia. 

Podařilo se to pomocí stopovacích částic zmrzlého  těžkého izotopu vodíku - deuteria -  

mikronových rozměrů v tepelném protiproudu normální a supratekuté složky a částečně i v tomto 

typu proudění kolem válce. Autor se v obou případech aktivně účastnil měření a analýzy dat. V 

diplomové práci jsou uvedeny cenné konkrétní výsledky vizualizace kryogenního proudění 

supratekutého helia, které již byly se spoluautorstvím diplomanta publikovány v článku 

"Lagrangian accelerations of particles in superfluid turbulence" v impaktovaném časopisu Journal 

of Fluid Mechanics - Rapids. Jde o vůbec první měření a analýzu zrychlení trasovacích částic v 

supratekutém proudění.   

 Diplomant prokázal, že zadané úkoly zvládl a diplomová práce je toho důkazem. Jako 

vedoucí jsem potěšen, že D. Duda chce ve studiu kvantových proudění visualizačními technikami 

na MFF UK pokračovat formou doktorského studia.  

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 autora na jeho názor na další směřování experimentálních aktivit 

techniky vizualizace supratekutých proudění. 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  uznat jako diplomovou 
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