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     Předložená práce se zabývá aktuální oblastí. Výzkum mezní vrstvy je stále jedním 

z klíčových problémů mechaniky tekutin a přechod do turbulence je přitom zásadní v řadě 

případů. Autor ve své práci přináší příspěvek týkající se dané problematiky. Věnuje se přitom 

jevu označovanému jako zkrácený přechod do turbulence. Řeší případ, kdy je přechod 

způsoben nepříznivým gradientem tlaku za přítomnosti dalších ovlivňujících faktorů, jako je 

charakter vnějšího proudu a drsnost obtékané desky.  

     V úvodní části popisuje do hloubky problematiku mezní vrstvy. Vysvětluje označení 

zkrácený přechod a rozebírá pojem intermitence ve vztahu k řešené problematice. 

Intermitentní faktor, jehož určování je podrobně popisováno, má v práci stěžejní význam. 

Rozbor prokládá četnými literárními odkazy. V této části se také stručně věnuje 

matematickému modelování mezní vrstvy.  

     Cíle disertační práce jsou předem jasně vymezeny ve čtyřech bodech. Hlavním úkolem je 

vytvoření databáze dat metodou fyzikálního modelování a jejich zhodnocení. 

     Experiment byl prováděn na upraveném zařízení instalovaném v Ústavu termomechaniky 

Akademie věd České republiky a měření probíhalo na desce při  různých okrajových 

podmínkách. Pro měření okamžité rychlosti byla použita metoda HWA. Disertant prováděl a 

vyhodnocoval příslušná měření. 

     Byla získána řada dat, která jsou prezentována ve formě diagramů a tabulek. Intermitentní 

faktor byl vyhodnocován přímým a nepřímým postupem, což umožní srovnání. Práce 

obsahuje také rozbor nejistot měření. Zpracování výsledků umožňuje zhodnocení vlivu  

jednotlivých okrajových podmínek na přechod do turbulence. Autor předpokládá využití 

získaných hodnot při zpřesnění matematického modelu zkráceného přechodu mezní vrstvy do 

turbulence při nepříznivém gradientu tlaku. 

 

Závěr 

    Předkladatel se zabývá aktuálním tématem, jehož řešení poskytlo využitelné poznatky. Na 

základě získaných výsledků a jejich zhodnocení je možno konstatovat, že disertant splnil 

vytčené cíle. Úroveň předkládané práce svědčí o teoretických a praktických znalostech 

v oboru. Disertační spis dokumentuje autorovu schopnost samostatně vědecky pracovat a své 

myšlenky přesně a srozumitelně formulovat. Forma práce má dobrou úroveň. 
 

    Na základě výše uvedeného doporučuji disertační práci pana Ing. Vladislava Skály 

k předložení a následné obhajobě. 
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