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Dizertace Ing. Hájka se zabývá numerickými simulacemi lidské fonace. Autor práce řeší problematiku třícestné 

interakce mezi pružnou strukturou, prouděním a akustikou pomocí modelu pružného tělesa sdruženého s 

prouděním stlačitelné tekutiny. Navier-Stokesovy rovnice pro stlačitelné proudění zachycují z fyzikálního 

pohledu jak mechaniku tekutin, tak akustiku. Ve vědecké komunitě se ale dosud vedou spory, zda numerické 

řešení je schopné dostatečně přesně zachytit akustické jevy, jejichž charakteristické škály jsou o několik řádů 

větší, než v případě proudění (a amplitudy o několik řádů menší). Tato dizertační práce je tedy velmi přínosným 

příspěvkem do této diskuze. Z mé perspektivy je proto nejzajímavější částí práce odst 3.6.3., který poměrně 

přesvědčivě naznačuje, že přinejmenším při použití metody konečných prvků (která pro řešení CFD problémů 

není standardem, ale má menší numerickou difuzi než metoda konečných objemů) tento přístup použitelný je. 

Proudění je řešeno v software ANSYS Flotran, který je (na rozdíl od ANSYS Fluent) založen na metodě 

konečných prvků a který už v novějších verzích ANSYS není podporován. To může být problémem při dalším 

rozvoji modelu.  

V úvodní, rešeršní kapitole je v odst. 2.1 sepsán výborný přehled dosud vyvinutých modelů. Bohužel, závěry 

a shrnutí v Tab. 2.1 jsou neopodstatněné a nesprávné. V následujících odstavcích 2.2 a 2.3 jsou vysvětleny 

principy tvorby lidského hlasu a experimentální metody použitelné pro výzkum kmitání hlasivek. Tato část 

může výborně sloužit jako studijní text – zejména odst. 2.2 považuji za jeden z nejlépe česky psaných úvodů 

do biomechaniky lidského hlasu, který jsem dosud viděl. V kap. 3 je velmi podrobně popsán rovinný model a 

jeho výsledky, kapitola 4 je věnována 3D modelu. Obě tyto kapitoly obsahují extrémně rozsáhlá, pracná a 

poctivě zpracovaná porovnání a analýzy různých výpočetních variant, které ovšem nelze nijak ověřit. V případě 

modelování lidské fonace je obecně velmi obtížné porovnávat numerické simulace s experimentem nebo 

klinickými daty, bylo by ale dobré celý kód ověřit na nějakém FSI benchmarku při srovnatelných hodnotách 

důležitých bezrozměrných čísel (Re, St) - například obtékání statického či kmitajícího válce. Jisté výhrady bych 

měl ke kapitole 5, která obsahuje další analýzy. Jejich vzájemnou souvislost a logiku už je ovšem poměrně 

těžké sledovat. 

Dizertační práce je mimořádně rozsáhlá, včetně příloh čítá přes 180 stran. Formální i jazyková stránka práce 

je prakticky perfektní – v celé dizertaci jsem si všimnul pouze dvou drobných překlepů a jedinou nepodstatnou 

a subjektivní výhradu bych měl k používání nečíslovaných nadpisů (jakkoliv chápu, že autor nechtěl zavádět 

číslování čtvrté úrovně). Autor pracuje velmi dobře s dostupnými vědeckými zdroji a má zjevně v problematice 

mimořádně široký přehled. Seznam literatury čítá 262 položek. V několika případech se ale nemohu ubránit 

dojmu, že reference jsou v daném místě textu uvedeny spíše pro okrasu, ovšem s textem nemají přímou 

souvislost. 

Na dizertační práci je dle mého názoru důležité vyzdvihnout, že autor dokázal řešit náročnou a širokou 

problematiku, kde do některých oblastí vidí do hloubky (fyziologie a patologie lidského hlasu, mechanika 

pružných těles), u ostatních má velmi solidní znalosti (mechanika tekutin, modelování interakce) a u některých 

alespoň rámcový přehled (modelování turbulence, aeroakustika). Dále je třeba ocenit množství v dizertaci 

méně viditelné, ale přesto časově obrovsky náročné práce při ladění a testování numerického modelu. Model 

sice funguje pouze při nižších hodnotách subglotického tlaku, ale i tak se jedná o úspěch. Podstatným 

přínosem je z mého pohledu to, že autor prokázal použitelnost stlačitelného modelu proudění pro simulaci 

aeroakustiky vokálního traktu, a dále na výpočetním modelu ukázal, že akusticko-strukturní interakce může 

mít poměrně zásadní vliv na charakter samobuzených kmitů hlasivek či polohu formantů. Zajímavé je, že se 

tento jev prokazuje s různou intenzitou u různých samohlásek. 
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Drobné připomínky 

V následujícím uvádím seznam drobnějších připomínek, kterým se dle mého názoru není nutné při obhajobě 

podrobně věnovat. Počet připomínek je způsoben spíše neobvykle velkým rozsahem práce než tím, že bych 

práci hodnotil kriticky. 

• str. 15 – „hlasivky rozechvívají vzduchový sloupec“: často používaný, ale dle mého názoru příliš 

zjednodušený až zavádějící popis 

• str. 20 – reference [33] zde je irelevantní 

• str. 23, 4. odstavec – terminologicky nesprávné použití. „Přímá simulace“ je obvykle překlad termínu 

Direct numerical simulation (DNS), což je přístup k modelování turbulence, ne aeroakustických 

problémů. Následující věta už míchá zcela nesouvisející problémy (disparity škál, limit M=0.3) 

• Machovo číslo není jednotka rychlosti, ale bezrozměrná veličina (tedy nikoliv u = 0.3 Ma, ale M = 0.3) 

• používání slova „postupně“ na konci věty (zřejmě jako analogie anglického respectively) je v českých 

textech netypické a ne zcela srozumitelné 

• str. 25: nespojitou Galerkinovou metodou - DGFEM (nikoliv Galerkinovou metodou – to je velmi 

podstatný rozdíl) 

• str. 47, poslední odstavec – nepřesné a zavádějící formulace 

• (3.7) a okolní komentář – tento vztah není rovnicí, ale vyjádřením škálování. Potřebný počet elementů 

z něj nelze spočítat. Autor zde v podstatě nepřesně a zbytečně složitě vysvětluje, že DNS je pro 

uvažovaná Reynoldsova čísla nereálná (tzn. že "turbulentní kritérium" nelze splnit). 

• str. 48 – SST není název turbulentního modelu, ale varianta k-omega turbulentního modelu  

• str. 48 – „laminární kritérium“ je nevhodný termín. Správně se nazývá CFL (Courant-Friedrichs-Lévy) 

podmínka a jak autor správně poznamenává výše, roli hraje pouze pro explicitní numerická schémata 

• str. 57 – „strukturně-akustická interakce mezi akustickým prostředím a nepoddajnou strukturou“: 

nelogický překomplikovaný protimluv, jinými slovy žádná interakce, pouze tuhá stěna 

• str. 86, předposlední odstavec – nesouhlasím se závěrem, pokud by šlo o akustickou vlnu, vlnová 

délka cca 1 cm by odpovídala přes 30 kHz 

• str. 88 - Zkrácení výpočtu rozhodně není zásadní motivací pro využití nestlačitelných Navier-

Stokesových rovnic. Také druhá zmíněná podmínka přímo plyne z první. Základním důvodem, proč 

se ve většině případů používají nestlačitelné řešiče, je to, že pro nízké hodnoty Machova čísla je 

stlačitelnost zanedbatelná, a to jak z hlediska dynamiky tekutin, tak vlivu akustických vln na proudění. 

Autor má ale pravdu v tom, že lidská fonace je zvláštní případ děje, kdy za jistých okolností může mít 

vliv interakce mezi akustickými rezonancemi vokálního a subglotického traktu na jedné straně, a 

kmitáním pružných tkání hlasivek na druhé. To se pak přeneseně projeví i na proudění. 

• str. 92 – autor má pravdu, je ale třeba mít stále na paměti, že dynamika vírů v 2D aproximaci je 

dramaticky odlišná od toho, co se děje ve skutečné 3D geometrii 

• str. 101, poslední odstavec – zdá se mi, že toto tvrzení si protiřečí s předcházejícím textem. Má tedy 

tedy rozměr vokálního traktu ve směru osy z vliv na první tři vlastní frekvence, nebo ne? 

• Obr. 4.7 – u každého obrázku jsou jiné stupnice (0-Max, Min-Max), což je poněkud matoucí a ztěžuje 

to interpretaci výsledků 

• str. 117 – není zřejmé, z jakého důvodu nebyl použit stav rovinné deformace 

• Tab. 5.6 – zdá se podivné, že předpětí má minimální vliv na frekvenci kmitů (maximálně 15-30 Hz, 

v jednom případě se dokonce nezměnila frekvence vůbec) 
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Otázky k obhajobě 

• Na výstupu z vokálního traktu je předepsán nulový tlak, místo vyzařování akustické energie zde tedy 

dochází k odrazům akustických vln. Jak velký vliv na akusticko-strukturní interakci a výsledky podle 

autora toto zjednodušení může mít? 

• Uzavírání glottis je řešeno pomocí algoritmu, který při přiblížení hlasivek na 0.135 mm předepíše na 

uzlech v glottis nulovou rychlost. Jaká je rychlost proudění těsně před tímto umělým zásahem? Jak 

velká je typicky nespojitost v průtoku? 

• Ukázky simulovaného zvuku zní, jak sám autor poznamenává, plechově a uměle. Může autor zkusit 

zdůvodnit, čím je to způsobeno, a čím se liší časový průběh a spektrum reálných samohlásek od 

těchto simulovaných? 

• Autor v několika místech mluví o přílišné deformaci sítě, kvůli které simulace havarují. Prosím ukázat 

konkrétní příklad sítě, kdy se elementy nepřípustně deformují nebo převrací. Ve které oblasti k tomu 

dochází? Jaký algoritmus pro deformaci sítě použitý ANSYS Flotran využívá?  

• Je možné výpočty na 3D modelu nějakým způsobem zrychlit? Kolik výpočetních jader využíval autor 

při výpočtech na serverech Metacentra? Z pbs skriptu na CD se zdá, že na osmi jádrech (a s 

požadavkem pouze na 12GB paměti). Bylo nějaký způsobem testováno paralelní škálování a ověřen 

optimální počet výpočetních jader? Nebrzdí výpočet nedostatek paměti? Mimochodem, 

pravděpodobně všechny výpočetní uzly v Metacentru mladší deseti let mají k dispozici podstatně více 

RAM než 32GB – buď se tedy jedná v poznámce pod čarou na str. 103 o chybu, nebo autor spouštěl 

výpočty na mimořádně zastaralých výpočetních clusterech Metacentra. 

• Jedna z velmi podstatných informací je uvedena v poznámce pod čarou na straně 129. Dle mého 

názoru by toto mělo být uvedeno v závěru a řádně diskutováno. Chápu-li tuto poznámku správně, 

autor nakonec opustil koncept popisovaný v celé dizertaci (sdružené řešení strukturální mechaniky a 

stlačitelného proudění, oboje MKP) a stávající MKP model nově sdružuje s nestlačitelným modelem 

proudění (MKO) a FWH akustickou analogií. Tím řeší problém se zastaralým a nepodporovaným 

software ANSYS Flotran, ale zároveň se připravuje o akusticko-strukturní interakci. Prosím o 

vysvětlení a komentář. 

 

 

Závěr 

Autor v dizertaci realizoval obrovské množství náročné práce a prokázal velmi dobré znalosti v několika 

vědních oborech – fyziologii a biomechanice lidského hlasu, strukturální mechanice a mechanice tekutin a 

v numerické simulaci sdružených dějů. Přes některé drobné výhrady považuji práci za velmi kvalitní. Zásadním 

přínosem je dle mého názoru řešení třícestné interakce a aeroakustiky vokálního traktu pomocí modelu 

stlačitelného proudění, což je přístup, který v ČR nikdo jiný neřeší a ve světě se mu věnuje pouze několik 

týmů. Autor jasně prokázal schopnost samostatné vědecké práce a vzhledem k množství výsledků 

prezentovaných v dizertaci považuji za škodu, že jeho vlastní publikační činnost není o něco bohatší. Cíle 

dizertační práce byly beze zbytku splněny. Na základě předložené dizertační práce doporučuji udělení 

akademického titulu Ph.D. 

 

V Liberci dne 2.11. 2021 

 

          

Petr Šidlof 


