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Rešerše 

Předložená disertační práce Ing. Jana Dumka, psaná v anglickém jazyce, obsahuje celkem 99 stran 

textu, součástí práce je titulní list, poděkování, anotace v českém jazyce, abstrakt v  anglickém jazyce, 

obsah, seznam použitého značení, seznam obrázků, seznam použité literatury a seznam vlastních 

prací autora. Vlastní text práce je na 81 stranách. Cílem předložené disertační práce je popis vlivu 

rotace na let volejbalového míče v proudu vzduchu při definovaném úhlu náběhu.  

Práce je členěna do kapitol, první kapitolou je úvod obsahující rešerši literatury. Kapitola druhá, 

teoretická, uvádí základní vztahy, definice bezrozměrných koeficientů odporu, vztlaku a boční síly, 

zavádí některé pojmy včetně tzv. plachtícího letu míče bez rotace. Kapitola třetí stručně popisuje 

provedení experimentu a metodiku měření. Výsledky měření jsou shrnuty v kapitole čtvrté, diskuse 

a analýzy poté v kapitole páté. Šestou kapitolou je závěr. 

 

Hodnocení formální stránky práce 

Práce je psána v anglickém jazyce a bude ji tedy možné prezentovat i mimo českou jazykovou oblast, 

což oponent vnímá jako chvályhodné. Použitá angličtina není vyloženě špatná, ale také nenadchne, 

i neangličtinář objeví celou řadu vět s českým slovosledem, nesprávné předložky, členy a další chyby 

a „čechismy“. Jazyková korektura práce by textu velice prospěla.  

Mimo jazykové nedokonalosti trpí práce i jinými nedůslednostmi po formální stránce, prohřešky proti 

typografii, překlepy a jiné. Uvedený výčet jistě nebude vyčerpávající: 

 chybějící tečka ve větě na str. 16, 

 věty přerušené odstavcem na str. 19 a 65, 

 „sire“ místo „side“ na str. 20, 

 špatně uvedený vztah (11) pro spin na str. 22, 

 nesprávně použitá velká písmena na seznamech na str. 25 a 29, 

 zdvojené a někdy i nesprávně uvedené rovnice (21) až (26) na str. 30 a 31, 

 označení Reynoldsova čísla R na straně 43, 

 použití dlouhé pomlčky „–“ ve významu intervalu „až“ místo obvyklého znaku „÷“ na str. 68, 

 využívání písmene „x“ pro vyjádření velikosti Reynoldsova čísla, např. 3 x 105, na str. 76 i 

jinde, zatímco na jiných místech je uvedeno jednoduše 300 000, 

 užívání jednotek otáček „ot./s“ v anglickém textu na str. 83,  

 užívání desetinného oddělovače na některých místech, např. na str. 83, 84, 89 a jinde. 



Uvedené formální nedokonalosti nijak nesnižují odbornou kvalitu práce, ale oponent před dalším 

šířením disertační práce doporučuje jejich odstranění.  

 

Hodnocení odborné stránky práce 

Práce se zabývá klasickou úlohou mechaniky tekutin – obtékáním koule, což je úloha intenzivně 

zkoumaná bezmála sto let. Přesto si autor práce našel zajímavou a nepříliš zmapovanou oblast 

výzkumu. Tím je popis vlivu rotace na let volejbalového míče v proudu vzduchu při definovaném úhlu 

náběhu. Právě volba předmětu zkoumání, kterým je drsný volejbalový míč a jeho rotace, výzkum 

vlivu úhlu náběhu s ohledem na osu otáčení a především oblast kritických Reynoldsových čísel 

s přechodem do turbulence činí zkoumání poměrně známých zákonitostí komplikovanými. O 

složitosti přechodu laminární mezní vrstvy do turbulentní na povrchu drsné rotující koule svědčí např. 

i ovlivnění nejen drsností povrchu, ale i způsobem uchycení vřetena nebo turbulencí nabíhajícího 

proudu. 

Autor práce při experimentální části výzkumu postupoval velice systematicky, postupně prověřil 

varianty obtékání míče pro 6 hodnot Reynoldsova čísla, 8 hodnot otáček a 6 hodnot úhlů náběhu, 

celkem tedy 288 variant, naměřená data analyzoval a sestavil závěry. Přesto má oponent ke způsobu 

prezentace práce jisté výhrady. 

Popis experimentu je velice strohý, čtenář je pouze několikrát odkázán na literaturu (na článek [D4]). 

Oponent je ovšem názoru, že je to právě disertační práce, ve které by všechny důležité detaily 

výzkumu měly být uvedeny. Čtenář se např. dozví o metodice experimentálního vyšetřování jen 

z lakonického prohlášení, že (volně přeloženo) „vliv natočení rámu byl odečten metodou měření“, a 

to až takřka v samotném závěru práce na str. 77.  

Podobně nesdílný je autor i v případě, kdy prezentuje data vykazující zřejmé rozpory s očekáváním – 

např. nenulový vztlakový součinitel při nulových otáčkách. Společně s chybějící informací o metodice 

měření tak práce může v některých místech budit dojem, že měření bylo provedeno nesprávně. 

Na vysvětlení je nutné si počkat rovněž až do závěru práce.  

Slabinu práce vidím v analýze získaných dat.  

Autor prezentuje naměřená data a jejich analýzu v oddělených kapitolách, což občas působí 

nepřehledně. Prezentované 3D diagramy sice umožňují zobrazovat vliv dvou parametrů najednou – 

Reynoldsova čísla a otáček pro konstantní úhel náběhu, ale je otázkou zda, by dva jednoduché 2D 

diagramy nebyly přehlednější a jednodušší k analýze (např. digram závislosti na Re pro křivky 

s konstantními otáčkami a druhý diagram závislosti na otáčkách pro křivky s konstantním Re), 

příkladem může být poměrně přehledný diagram na obr. 5-3). 

Jako pozitivní vidím snahu stanovit nejistoty měření.  

Porovnání výsledků numerických výpočtů na obr. 5-1 a 5-2 pro nerotující a rotující míč je 

nepřehledné – odlišné jsou jak škály rychlostí, tak velikosti míčů na obrázcích. Na obrázcích 5-4 až 5-6 

chybějí popisy os a ty jsou proto matoucí.  

Celkově autor práce získal velké množství užitečných dat, ale jejich zpracování by si zasloužilo větší 

úsilí.  

Přes velké množství experimentálních dat je jejich analýza poměrně strohá, např. popis vlivu tří 

parametrů (Re, otáček a úhlu náběhu) na odporový součinitel se vešel na dvě strany a 



nesystematická analýza je rozdělena do několika oddělených kapitol. Tabulky 5-1 a 5-2 shrnující 

„vypíchnuté“ maximální hodnoty odporového součinitele pro různé úhly náběhu působí vytržené 

z kontextu. Chybí zde přehledový diagram se všemi měřeními, podobně jako u koeficientu vztlaku. 

Dělal snad autor závěry na základě optického porovnání několika 3D diagramů?  

Autor v analýze vlivů používá princip superpozice, ale dále s ní nijak nepracuje. Např. odvozuje 

empirickou rovnici pro závislost vztlakového součinitele na spinu, ale již se nepokouší ukázat, zda 

nějakou závislost nevykazuje na Reynoldsovu čísle nebo úhlu náběhu. 

Pro potřeby obhajoby mám následující otázky: 

 

Otázky 

1. Jak si vysvětlujete závislost koeficientů odporu, vztlaku a boční síly na úhlu náběhu pro 

nulové otáčky? Má větší vliv neurčitost procesu odtržení obecně, poloha švů nebo poloha 

vřetene? 

2. Byly prokázány a kvantifikovány vlivy rotace a úhlu náběhu na koeficient odporu? Lze uvést 

přehledový obrázek, např. závislost koeficientu odporu na Re čísle? 

 

Celkové hodnocení disertační práce 

Formální chyby zmíněné výše a další označené oponentem v originálu práce úroveň disertační práce 

nesnižují a jistě je lze před dalším publikováním odstranit. Také další připomínky k práci nejsou 

zásadního charakteru a lze je brát jako podněty k další práci na zajímavém problému výzkumu 

obtékání rotující drsné koule.  

Disertant všechny vytyčené cíle práce splnil a prokázal zvládnutí dostupných metod pro řešení. 

Dosažené výsledky jsou přínosné v oboru a prokazují schopnost vědecké práce.  

Práci doporučuji k obhajobě. Při úspěšném průběhu obhajoby doporučuji udělení titulu Ph.D. 

 

 

V Liberci 19. 11. 2018       doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. 


