
Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr. Radky Kellnerové 

„Wind-tunnel Modelling of Turbulent Flow Inside the Street Canyon“ 

  

Předložená disertační práce Mgr. Radky Kellnerové „Wind-tunnel Modelling of 

Turbulent Flow Inside the Street Canyon“ je psána v anglickém jazyce na 218 stranách 

textu, včetně dvou příloh a seznamu literatury. Práce je doprovázena velkým počtem 

obrazových příloh, grafů a tabulek. Celkově se práce skládá z 15 kapitol.  

Náplní práce je fyzikální modelování a rozbor turbulentního proudění v kaňonu ulice. 

Jako experimentální zařízení byly použity dva prostředky, jednek speciální environmentální 

aerodynamický tunel Ústavu termomechaniky AV ČR zaměřený právě na simulace 

atmosférických procesů vhodných měřítek a dále větrný či proudový kanál (wind channel) 

v témže ústavu, což umožnilo mj. použít v obou případech stejný fyzický model.  

Jak jsem již uvedl, práce je psána v anglickém jazyce, podle mého soudu by však byla 

vhodná jazyková korektura rodilým mluvčím. Na práci se též mohlo podepsat, že byla 

dokončována „na poslední chvíli“ ve značném spěchu. 

Práce přináší poměrně značné množství zpracovaných výsledků, a to jek pro 

modelování v aerodynamickém tunelu, tak i v proudovém kanále. V předmluvě autorka tvrdí, 

že jedním z hlavních procesů, kterým se chce věnovat, jsou koherentní struktury. Ne, že by 

v práci nebyly zmňovány, avšak celá práce na mne dělá dojem, že tato stránka je poněkud 

v pozadí ve srovnání s s rozborem procesů, vyvolaných cirkulací v uličním kaňonu. 

Autorka se jednak zabývá vlnkovou (wavelet) analýzou procesů, dále kvadrantovou 

analýzou (quadrant analysys) turbulentních procesů v kaňonu ulice a metodou zvanou 

v originále „proper orthogonal decomposition“, vzájemným srovnáním výsledků získaných 

těmito metodami a důsledky, jež je možné na základě použití těchto metod získat. Jak jsem již 

uvedl, celá disertacea to, co se pod ní skrývá, obnáší velké množství práce, které musela 

autorka vykonat. O to více mne překvapuje, že některé části (celé kapitoly) lze považovat za 

silně „předimenzované“ a celá kapitola by mohla být výrazně kratší s více odkazy ne základní 

literaturu (to se týká zejména kapitol 2, 4, 7 nebo 8). Práce tak ne mne působí poněkud 

„nevyváženým“ dojmem. Aleto vše jsou puze formální připomínky, k nimž mohou být 

zastávány různé názory. 

První připomínka, která již není formálního rázu, je následující. V celé práci není 

zmínka o tom, že veškeré modelové výsledky se týkají vertikálního teplotního zvrstvení, které 

je s největší pravděpodobností neutrální. Je dobré si uvědomit, že vertikální teplotní stabilita 

je parametr, který může celou cirkulaci v kaňonu ulice výrazně ovlivnit a změnit a mělo by 

být proto řečeno, pro jaký druh teplotního zvrstvení jsou závěry činěny. Na druhé straně se 

autorce nedivím, že problematiku vertikálního teplotního zvrstvení odsunula do pozadí, ale 

očekával bych, že to bude jasně řečeno.  



Další věc se týká problematiky měření a výsledků získaných ve proudovém kanále. Jak 

sama autorka uvádí, příšná plocha modelu kaňonu ulice je vzhledem k příšné ploše kanálu 

dost vysoká a nesplňuje požadavky kladené na takováto měření. Autorka site tvrdí, že i přes to 

nejsou výsledky tímto faktem dotčeny, nicméně lze jen stěží uvěčit, že parametry mezní 

vrstvy, která se v kanále vytvoří, nebudou ovlivněny.       

 Poslední připomínka, kterou mám, se týká problematiky interpolací (str. 191 – 192).  

Autoka tvrdí, že rozdíly mezi původním obrázkem (str- 192 – obr 14.7 nahoře a spodními 

obrázky 14.7) jsou zanedbatelké a odvolává se mj. na Frobeniovu normu. Tato norma však 

porovnává pouze velikosti dané tohoto hlediska je nutno se dívat i ne pole původní a 

interpolované veličiny, protože míru shody, která může být v jenom pžípadě postačující, 

nemusí jindy vyhovovat. 

Poslední připomínku mám k tvaru cirkulace v uličním kaňonu. Ten na mě dělá dojem, 

jako by se jednalo o zjednodušené řešení stacionárního víru v 2D přičemž vliv proudění podél 

osy ulice je zanedbán. Prosil bych proto autorku, aby se k tomuto vyjádřila. 

Nicméně i přes některé připomínky, kterých je, vzhledem k rozsahu práce, opravdu 

minimálnč, se domnívám, že práce splňuje všechny požadavky kladené na doktorkou disertaci 

a lze ji přijmout k obhajobě a posoudit ji jako práci disertační. Současně práci hodnotím 

kladně. 

 

 

V Praze dne 28. 7. 2014                                                         doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.    

      


