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 Jako doktorandka nastoupila Mgr. Radka Kellnerová na katedru meteorologie a 

ochrany životního prostředí MFF UK v roce 2005 po ukončení studia a obhájení diplomové 

práce s názvem „Odhad rozložení koncentrací od liniového zdroje v přízemní vrstvě uvnitř 

městské zástavby“, jež byla součástí projektu COST 715. Při jejím řešení se seznámila 

s principy a metodami fyzikálního modelování. Opravdovou školou byl v roce 2008 její pobyt 

na špičkovém pracovišti v tomto oboru, na Univerzitě Hamburku v rámci bilaterální 

spolupráce Ústavu termomechaniky AV ČR s touto univerzitou. Původní téma disertační 

práce mělo relativně obecný charakter: Studium přízemní vrstvy atmosféry v městské 

zástavbě metodou fyzikálního modelování. Během rešerše literatury, zejména se zaměřením 

na nové směry v tomto oboru, docházelo postupně k upřesňování cílů práce. Prvé představy 

spočívaly ve studiu proudění a difúze uvnitř zjednodušeného modelu městské zástavby, 

podchycující několik bloků domů.  Počáteční experimenty však odhalily uvnitř ulic existenci 

podstatných nestacionarit v proudění a komplikované vírové struktury.  Tyto předběžné 

závěry a nové informace získané z literatury vedly k dalšímu upřesnění.  Bylo zřejmé, že pro 

odhalení těchto vlastností, je naopak postačující studovat proudění MVA nad kaňonem uvnitř 

městské zástavby. Navíc se prokázalo, že uvedené chování souvisí s přítomností tzv. 

koherentních struktur. Proto byly cíle disertace zpřesněny na odhalení a studium těchto 

struktur. Konstatuji, že od tohoto okamžiku dochází k podstatnému překročení úrovně 

požadované na disertaci. Jsou sudovány skutečně nejnovější poznatky v oboru, který lze 

charakterizovat jako kombinaci oborů meteorologie a mechaniky tekutin. 

Experimenty tohoto typu si vyžadují kvalitní experimentální zařízení a experimentální 

techniku. Proto v prvých fázích experimentů doktorandka provedla důkladný rozbor 

charakteristik aerodynamického tunelu a ukázala, že je nutné provést jeho úpravy tak, aby 

další výsledky nebyly ovlivněny okrajovými podmínkami. Nutno poznamenat, že vlastní 

úpravy byly prováděny především dalšími pracovníky laboratoře. Pro splnění druhého 

požadavku se ukázalo, že vlastní experimenty je možné provádět ve speciálním 

aerodynamickém tunelu Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v. i. v Novém Kníně s pomocí 

systému Laser Dopler Anemometry jen částečně a další měření s pomocí metody Particle 

Image Velocimetry je nutné provádět v laboratoři oddělení Dynamiky tekutin na pražském 

pracovišti, v kanále. Ta bohužel splňuje podobnostní kritéria pro model MVA jen částečně. 

Nutno podotknout ještě další rozdílnosti těchto experimentů. Podle Savoryho existují tři různé 

typy experimentálního uspořádání: 1)kaňon ulice umístěný za drsnými elementy, 2) kaňon za 

soustavou paralelních 2D trámků, 3) kaverna v drsné stěně.  Experimenty prováděné na 

pražském pracovišti odpovídají druhému případu. Experimenty prováděné v Laboratoři 

vysokých rychlostí v Novém Kníně lze charakterizovat jako další případ, kdy je MVA 

simulována drsnými elementy a navíc je vyvíjející se vnitřní vrstva simulována souborem 

paralelních kaňonů. Tedy se jedná o kombinaci prvého a druhého případu. Jen lze 

poznamenat, že Savory ještě neměl k dispozici informaci o tomto případu pro své závěry. 

Nicméně, podstatu studovaných vlastností turbulentního proudu (koherentní struktury) 

všechny uvedené případy zachycují. 

Pro zpracování naměřených výsledků a pro hlubší pochopení zákonitostí turbulentního 

proudění nad drsným povrchem bylo dále nutné navrhnout a naprogramovat sofistikované 



matematické metody. Jednalo se např. o kvadrantovou, Fourierovou a Waveletovou analýzu, 

Proper Orthogonal Decomposition (POD) a další.    

V rámci provedených experimentů autorka studovala dva typy geometrie budov, které 

ohraničují kaňon ulice, domy se sedlovými střechami a se střechami plochými. Takto 

získanými matematickými metodami aplikovanými na oba typy budov získala obšírné 

databáze. Z nich doktorandka odhadla existenci koherentních struktur, které vznikají 

především nad kaňonem ulice, především události proniknutí a vypuzení. Tím byly nové cíle 

disertace splněny. 

Konstatuji, že vykonaná práce podstatně přesáhla požadavky kladené na 

doktorandskou disertační práci a práce je na vysoké mezinárodní odborné úrovni. 

Doktorandka své výsledky úspěšně presentovala ve formě pěti článků v odborném 

imputovaném periodiku, 14 článků v odborné periodiku obsaženém v databázi Scopus, 2 

kapitolách v odborné knize a více jak 21 článcích ve sbornících.  Tyto publikace byly 22 krát 

citovány, což znamená, že její H-index podle Web of Science je roven 3. I tyto údaje 

podstatně překračují požadavky kladené na doktorandy. K tomuto hodnocení mohu ještě 

konstatovat, že obdobné odborné výsledky byly doposud získány pouze na několika 

zahraničních špičkových pracovištích. Přitom na těchto pracovištích byl většinou řešen pouze 

případ s plochými střechami. Pro objektivitu je nutné konstatovat, že vzhledem ke složitosti 

problému, složitosti experimentálních metod a metod vyhodnocování byla délka řešení 

podstatně delší než je na disertaci obvyklé a v práci lze dozajista nalézt množství nedostatků. 

Odborník z oboru meteorologie jistě nalezne takové nedostatky své branže, odborník o oboru 

mechanika tekutin obdobně nalezne nedostatky ve svém oboru. 

Z uvedených důvodů mohu jakožto školitel konstatovat, že původní cíle 

doktorandského studia byly nejen dosaženy, ale byly podstatným způsobem překročeny. 

Velká část výsledků byla úspěšně publikována jak v uznávaných časopisech, tak na 

konferencích. Dále konstatuji, že splnila všechny studijní povinnosti dle plánu studia. 

Na základě uvedených skutečností doporučuji, aby předložená práce byla přijata 

jako doktorská disertace k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení byla doktorandce 

udělena hodnost Ph.D. 

 

V Praze, dne 9. července 2014 

      prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. 

       vedoucí doktorské práce 

 

 

 


