
Posudek diplomové práce Hany Šustkové 
Vliv hloubkové závislosti fyzikálních vlastností zemského pláště na charakter termální 

konvekce 
 
Uchazečka předkládá k obhajobě opravenou verzi diplomové práce zaměřené na studium 
režimů termální konvekce v materiálu s hloubkově proměnnými parametry (viskozita, teplotní 
roztažnost, tepelná vodivost). V souladu se zadáním práce formulovala Stokesovu úlohu ve 
spektrální oblasti a odvodila řešení pro vrstevnatý model. Protože se jí ale nepodařilo toto 
řešení implementovat do funkčního programu, používala pak pro výpočty komerční software 
Comsol. Diplomantka provedla výpočty v řadě modelů ve 2D i 3D kartézské geometrii a 
vyhodnocovala vliv materiálových parametrů na prahová Rayleighova čísla, při kterých se 
v systému nastartuje stacionární tečení a při kterých systém přechází do periodického nebo 
chaotického stavu. Práci pak sama iniciativně doplnila o analýzu spekter chaotických režimů a 
o experimentální část, v níž se věnuje studiu tečení vody v nádobě dole zahřívané a s volným 
povrchem. 
 
Oproti předchozí verzi práce nepochybně zaznamenala výrazné zlepšení. Autorka doplnila 
popis používaného modelu, přidala kapitolu o postupu vyhodnocování prahových 
Rayleighových čísel a v textu diskutuje možné fyzikální interpretace svých výsledků. 
Prezentace výsledků je přehlednější než v předchozí verzi, nechybí grafické srovnání 
prahových čísel pro různé modely, abstrakt je nyní v souladu se skutečnou náplní práce, závěr 
přehledně shrnuje výsledky práce. Práci v předložené podobě již jistě lze přijmout jako 
diplomovou. Stále k ní ale mám několik výhrad. 
 
Jazyk práce je často nepřesný a neobratný a je obtížné pochopit, co má autorka na mysli. 
Hned v úvodu čtenář tápe, co bude předmětem práce a i po opakovaném přečtení není z textu 
například  jasné, jaká bude „spojitost poskytnuté širší studie problému (přechodů konvekčních 
režimů) s jevy v zemském či jiném tělese“ (poslední odstavec str. 3). Z předposledního 
odstavce na str. 5 se zdá, že viskozita v definici Rayleighova čísla je rovna jedné, což asi není 
pravda. Z popisu numerického rozlišení na str. 14 lze jen obtížně pochopit, jak byly 
konstruovány diskretizační buňky a pomoci nám v tom nemůže ani obr. 3.1. Moc jasné není 
ani „ladění  systému tak, aby ve standardních situacích počítal správně“ (str. 16 uprostřed).  
 
Rezervy má i grafická prezentace výsledků, i když je nepochybně lepší než v původní verzi. 
Přesto se stále setkáváme s obrázky s nečitelnými popisy os nebo barevných škál (3.6, 3.18-
3.23, 4.27, 4.30), barvy křivek na obr. 3.13 a 3.14 jsou obtížně čitelné. (Odstavec 3.3.2 se 
navíc skládá jen z nekomentovaných obrázků.)  
 
Speciální poznámku vyžaduje kapitola 5. Diplomantka samostatně navrhla a provedla 
experiment, aby ověřila výsledky analýzy spektra chaotických režimů. To je jistě hodno 
velkého ocenění.Text ale v této kapitole postrádá vysvětlení řady klíčových bodů (např. jak je 
počítána výkonová spektrální hustota, jak došla autorka k aproximacím veličin na str. 69 a 
zejména jak jsou výsledky experimentu s vodou s volným povrchem relevantní k ověření 
správnosti numerických modelů plášťové konvekce s nulovou rychlostí na hranicích).       
  
Závěr: Diplomantka provedla výpočty v obrovském množství modelů a vyhodnotila velké 
množství dat získaných z těchto modelů. Stanovila prahová Rayleighova čísla a jejich 
závislost na hloubkově a teplotně závislých parametrech. Samostatně navíc navrhla 
experiment, který měl ověřit vliv geometrie modelu na charakter spektra chaotických režimů. 



Prezentace výsledků (grafická i kvalita textu) ale bohužel mají řadu nedostatků. Proto se 
přikláním k návrhu hodnocení práce stupněm dobře. 
 
 
 
V Praze, 27. 8. 2014 
                      
                                                                         Doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. 
 
 
 
Otázky k obhajobě 
 
1.  Které hodnoty roztažnosti, difuzivity a viskozity jsou zvoleny jako referenční? (povrchové, 
hodnoty na spodní hranici nebo jiné? ) 
 
2. Rozlišení bylo stejné pro všechna Rayleighova čísla? 
 
3. Je v modelu na obr. 3.8 splněna hraniční podmínka na teplotu na vertikální hranici (nulový 
tepelný tok)? 
 
4. Zelená křivka pro Ra=1e5  na obr. 3.14 se zdá být jiná než modrá křivka pro totéž Ra na 
obr. 3.15. Proč? Podle popisu obrázků by se mělo jednat o tentýž model.  
 
5. U modelu viskozity na str. 39 dole by asi měla být citována spíše původní práce Kinga a 
Masterse. 
 
6. Proč Staceyho geoterma na obr. 4.14 pokračuje pod spodní hranici modelu? 
 
7. Má smysl porovnávat detaily rozložení teploty na obr. 4.22, když modely jsou již 
v chaotickém režimu?  
 
8. Co chce autorka říci poslední větou předposledního odstavce na str. 57? 
 
9. K čemu by bylo dobré přepsat rovnice z bezrozměrných na rozměrné, jak je uvedeno na str. 
78? 
 


