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OPONENTSKÝ POSUDEK 

na doktorskou disertační práci (Ph.D.) 

 

Ing. Jan Dumek : Aerodynamic Parameters for Description of Flight of Rotating 

Volleyball 

 
 

Předložená disertační práce se zabývá aktuální tématikou – experimentálním a teoretickým  

stanovením aerodynamických vlastností  pohybujícího se volejbalového míče s rotací. Má   99 

stran a je psána v anglickém jazyce.  Autor se v textu odkazuje na 34 zahraničních   publikací a 

na   9  prací, kde je spoluautorem.  Disertační práce je rozdělena do šesti základních částí. 

 V prvních dvou kapitolách se   Ing. Dumek  věnuje  vysvětlení   základních  pojmů ,   vytyčení 

hlavních cílů práce a  rozboru současného stavu znalostí o letu volejbalového míče za různých 

podmínek.   Autor předpokládá řešení cílů své práce pomocí experimentálních a teoretických 

metod. Uvažuje  řešení soustavy diferenciálních rovnic pro popis balistické dráhy míče 

s využitím změřených dat.  

 

Třetí kapitola pojednává o nízkorychlostním aerodynamickém tunelu ve VZLÚ, kde byly 

provedeny zkoušky.  Při experimentu  byly simulovány reálné podmínky letu míče.  Ten může 

rotovat  kolem osy, jež svírá s rovinou kolmou k  směru proudu  vzduchu tzv. boční úhel náběhu. 

Jeho hodnota se měnila v rozmezí 0
o
 až 45

o
.  Rychlost proudu se pohybovala v rozmezí  10 až 25 

m/s. Otáčky míče   byly:  n = 0 až 12,5 1/s. Bylo měřeno 6 sil na přípravku, v němž byl míč držen  

v měřicím prostoru, aby bylo možné stanovit složky aerodynamických sil a momentů.  

Z měřených dat byly vyhodnoceny hodnoty bezrozměrných veličin: součinitel vztlaku, odporu a 

boční síly a  tři koeficienty  momentů ,  Reynoldsovo číslo, spin ( poměr obvodové rychlosti míče 

a rychlosti obtékání) a boční úhel náběhu.  Hodnota Reynoldsova čísla se pohybovala v rozsahu 

Re = (1,5 až 4,2) .10
5
. V tomto intervalu se vyskytuje oblast  tzv. kritického Re čísla, kdy dochází 

k přechodu laminárního proudění  do turbulentního v mezní vrstvě na povrchu míče. 

Čtvrtá  nejrozsáhlejší část disertační práce je věnována popisu a rozboru naměřených dat.   

Bylo zjištěno, že rotace míče má vliv přechod laminární mezní vrstvy do turbulentní. Výsledky 

zkoušek potvrdily existenci Magnusova jevu v celém rozsahu  otáček a bočního úhlu náběhu. 

Zvláštní pozornost byla věnována vlivu bočního úhlu náběhu na součinitel vztlaku  rotujícího 

míče. Byla sestavena závislost vztlakového součinitele na poměru rychlostí spinu při užití 

statistických metod. 
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Speciální případ letu míče při nulové rotaci , kdy dochází k náhlé změně dráhy , je rozebírán na 

základě vlastních a publikovaných výsledků. Autor potvrzuje ve své práci příčinu uvedenou 

v literatuře . Jev  spočívá v náhlé  změně vztlakového a odporového součinitele při kritické 

hodnotě Reynoldsova čísla. Dále se  také uplatňuje nesouměrné rozložení tlaku po povrchu míče . 

To má vliv na nesymetrické umístění přechodových oblastí mezní vrstvy včetně  odtržení na 

kulovém povrchu míče.  

Autor také experimentálně sledoval  vliv drsnosti povrchu míče. Dosažené výsledky jsou 

v souhlase s literárními podklady 

V závěrečné části disertační práce jsou uvedeny výsledky simulace proudu získané pro vybrané 

případy pomocí komerčního programu ANSYS. Ty byly porovnány s daty měření s přijatelným 

výsledkem.  

 V soustavě diferenciálních rovnic balistiky byly použity změřené hodnoty aerodynamických 

veličin . Pak bylo možné řešit let volejbalového míče za různých podmínek studovaných v této 

práci. Byly ukázány vybrané případy. 

Autor disertace  předpokládá využití dosažených výsledků při zdokonalování tréninkových metod  

hráčů odbíjené   při výrobě nových míčů. 

 

Připomínky k textu disertační práce: 

1. V kapitole Závěr se objevuje několik odkazů  na publikace , kde Ing.Dumek je členem 

autorského kolektivu . Dále se odkazuje na dílčí závěry uvedené v předchozích kapitolách 

disertace. To není v souladu s  pravidly pro psaní technických publikací včetně 

disertačních prací. 

2. Anglicky psanému textu oponent rozuměl. Komplexní jazykové posouzení není  však 

schopen provést, neboť nemá potřebnou kvalifikaci.   Je třeba také kladně hodnotit  

zařazení dílčích závěrů do textu   jednotlivých  kapitol.  

 

Dotazy do diskuse: 

1. Na základě jakých podkladů byl volen rozsah otáček volejbalového míče   při 

experimentu ( n = 5 až 12,5 1/s)? 

2. Autor dizertace popisuje mechanismus vzniku  náhlé změny dráhy míče ( angl. knuckling 

effect ) bez rotace s využitím vlastních a publikovaných poznatků. Může se tento jev 

vyskytnout i  při nenulových otáčkách míče? 

3. V závěru je uvedeno, že výsledky disertace mohou být využity při úpravě tréninkové 

metodiky hráčů odbíjené. Mohl by autor uvést  nějaký konkrétní  příklad ? 

 

Závěrečné poznámky 
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Disertační práce je orientována na konkrétní aplikaci, na teoretické a experimentální  vyšetření 

letu volejbalového míče při jeho rotaci. Je třeba velmi ocenit  velký rozsah náročného 

experimentu v aerodynamickém tunelu. Byl proveden kvalifikovaný rozbor chyb měření. 

Teoretické výsledky byly získány řešením soustavy rovnic popisujících balistickou dráhu míče. 

Také u vybraných případů byla provedena simulace proudu pomocí komerčního programu. Bylo 

dosaženo přijatelného rozdílu mezi vypočtenými a změřenými výsledky.  

 

Záběr disertační práce je široký. Řešená problematika je velmi obtížná. Je třeba také kladně 

hodnotit  vyváženost teoretického a experimentálního řešení.  

 

Práce obsahuje původní  vědecké  přínosy autora. Jedná se zejména vyšetření vlivu rotace na   

let volejbalového míče. Je odvozen empirický vztah mezi vztlakovým součinitelem a poměrem 

obvodové rychlosti míče a rychlosti proudu vzduchu. Dále jsou uvedeny původní rozbory 

přechodu laminární mezní vrstvy do turbulentní na povrchu míče. Na jejich podkladě autor 

vysvětluje vznik náhlé změny dráhy letu míče. 

 

 Většina dosažených výsledků byla uveřejněna v publikacích převážně   na seminářích a  na 

konferencích.  Úprava disertační práce je velmi dobrá. 
  

 

Závěr 

Ing. Jan Dumek  ve své disertační práci prokázal velmi  dobré znalosti v oboru. Disertace má  

velmi dobrou odbornou úroveň a obsahuje nové  poznatky. Při řešení použil moderní metody 

výpočtu a měření.  Původní dosažené výsledky lze aplikovat  při tréninku volejbalových hráčů a 

při návrhu nových míčů. Stanovené cíle práce byly splněny. Publikační činnost   lze hodnotit  

velmi kladně.  

Je možné  konstatovat, že předložená disertační práce Ing. J. Dumka  splňuje požadavky tvůrčí 

vědecké práce dle Zákona č.111/1998 Sb. a prováděcích předpisů.  Proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

Zpracoval: Prof. Ing. Václav Cyrus, DrSc.  

                  AHT Energetika s.r.o., 190 11 Praha 9 – Běchovice, Podnikatelská 550 

 

V Praze, dne 13.11.2018 

 

 


