
Posudek na revidovanou diplomovou práci Hany Šustkové  
Vliv hloubkové závislosti fyzikálních vlastností zemského pláště  

na charakter termální konvekce, Praha 2014    
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o revidovanou práci, nebudu se ve svém posudku již 
věnovat motivaci při zadání práce a přejdu přímo k  jejímu obsahu. 

Kapitola první obsahuje základní rovnice, které je třeba řešit v případě vrstevnatého 
modelu termální konvekce. V kapitole druhé pak diplomantka samostatně odvodila potřebné 
vzorce pro řešení Stokesovy úlohy, které však nepoužila, protože se nakonec rozhodla pro 
simulace termální konvekce využít komerční software Comsol.   
 Třetí kapitola popisuje numerické aspekty modelování a určování jednotlivých 
konvekčních režimů - za zajímavou považuji existenci dvou stacionárních režimů.  
 Čtvrtá kapitola je pak věnována analýze výsledků. Chtěl bych poznamenat, že 
vzhledem k řadě parametrů, které se v modelech měnily, nebylo zcela jednoduché připravit 
přehledný rozbor výsledků. Na rozdíl od předchozí verze, která byla zahlcena obrázky 
teplotních a rychlostních polí, se diplomantka nyní soustředila na podstatu práce, tj. zejména 
na  prezentaci kritických Rayleighových čísel jednotlivých konvekčních režimů v závislosti 
na parametrech studovaných modelů, což podstatně zlepšilo přehlednost této kapitoly. 
 Kapitola pátá byla pro mě překvapením, protože kromě numerických modelů se 
autorka rozhodla navrhnout také experiment, který umožnil přímo změřit spektrální 
charakteristiky některých modelů a případně je konfrontovat s numerickými výsledky. 
Zajímavým vedlejším produktem měření je existence diskrétních vyšších frekvencí ve 
studované vrstvě vody; patrně odpovídají vlastním frekvencím stojatého vlnění, které se při 
experimentech budí ne zcela jasným mechanismem. 
 Výsledky jsou poté shrnuty do přehledného závěru a numerické hodnoty kritických 
Rayleighových čísel jsou tabelovány v příloze. 
      
 Souhrn: V nové verzi práce diplomantka odstranila řadu věcných i formálních 
nedostatků, vyjasnila numerické testy, lépe ozřejmila definici a určování jednotlivých 
konvekčních režimů a soustředila se na přehlednější kvantifikaci a prezentaci výsledků. 
Oceňuji zejména značné množství modelů, které analyzovala, a skutečnost, že dosáhla 
i překvapivé výsledky - zejména co týče vlivu geometrie modelů na přechod mezi 
jednotlivými konvekčními režimy  a rozdílné role hloubkově proměnné teplotní roztažnosti 
a vodivosti v různých geometriích. Nad rámec zadání práce diplomantka iniciativně navrhla 
a realizovala experimentální model, který umožnil získat spektrální charakteristiky konvekce 
pro několik zkoumaných geometrií.  Doporučuji proto, aby tato nová verze byla uznána jako 
práce diplomová. 
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