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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
The thesis discusses valuable and novel experimental data that were collected at the Department of 
Low Temperature Physics, by using its cryogenic visualization set-up, with the decisive 
contribution of the author. The performed data processing, which required a significant amount of 
work, demonstrates that the author has learnt how to obtain quantitative results from visualization 
data, which is a demanding task, especially in the case of flows of liquid 4He. Furthermore, the 
author has shown that he is able to apply his knowledge of physics to the interpretation of the 
obtained results in an original and fruitful way. More generally, the thesis can be seen as a 
meaningful contribution to the challenging line of scientific enquiry focusing on the study of 
quantum turbulence, an active branch of low temperature physics that combines fluid dynamics 
with quantum mechanics. Relevant results were/will be presented at national/international 
conferences (see Attachments) and a paper, based on the submitted work, is being prepared to be 
considered for publication in the Journal of Low Temperature Physics. 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 
The author could be asked to comment on the choice of non-dimensional numbers suitable to 
characterize oscillatory flows of superfluid 4He and, more generally, to discuss similarities and 
differences between viscous and quantum flows. Additionally, he could explain why it is 
important to estimate the probed length scales in the case of the performed experiments. 
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