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Práce se zabývá simulací proudění krve v cévách s jistým zúžením. Jako model se používají
Navierovy-Stokesovy rovnice pro nestlačitelnou Newtonovskou tekutinu a hlavní pozornost je
věnovaná volbě okrajových podmínek na výstupu, jelikož standardně volené okrajové pod-
mínky příliš neodpovídají realitě, t.j. empirickým měřením. Práce je rozčleněna do 3 kapitol,
první se podrobně věnuje různým OP v 2D cévě se zúžením. Celkem se uvažuje 14 typů
okrajových podmínek a jsou provedeny rozsáhle numerické testy, díky nímž lze určit, které
podmínky jsou vhodné a které ne. Ve 2. kapitole se uvažuje proudění v 2D cévě s větvením,
volba OP je založena na Murrayově zákonu, který je ještě rozšířen. Poslední kapitola se vě-
nuje pak 3D proudění na reálných geometriích. Všechny experimenty byly provedeny pomocí
softwaru FEniCS.

Práci musím hodnotit velice vysoko, zahrnuje jak teoretické části, tak praktické simulace
na reálných problémech. Je poměrně rozsáhlá, v principu by každá ze tří kapitol mohla před-
stavovat samostatnou práci. Práce je napsaná velice pečlivě, dobře se čte, je téměř bez chyb
(např. na str. 31, 4. řádek v Sekci 2.1.2: “see 2.2” má být patrně “see Figure 2.2”; podobně 2.
řádek v sekci 2.2.4 na straně 39). Práce je napsaná velmi dobrou angličtinou, jasně a stručně,
bez zbytečností a přitom obsahuje všechny potřebné podrobnosti. Taktéž grafická úroveň je
výborná. Autorka prokázala schopnost samostatné vědecké práce, zahrnující studium litera-
tury, návrhy a implementace numerických metod a vyhodnocení výsledků simulací. Velice také
oceňuji závěr práce, zejména část popisující limity prezentovaných přístupů, slabá místa a také
další možnosti výzkumu.

K práci nemám v podstatě žádné připomínky, jen dotazy do diskuse.

• Krev je obecně ne-Newtonovská tekutina, použitý model Newtonovské tekutiny tomu
neodpovídá. Je toto zjednodušení modelu ospravedlnitelné?

• Pro parabolický profil PAR v kapitole 1 je okrajová podmínka časově nezávislá. Konver-
govalo řešení ke stacionárnímu stavu?

• V některých případech řešič nezkonvergoval (“div” v Tabulkách 1.2 – 1.19). To lze vysvět-
lit špatnou volbou OP, kdy řešená úloha nemá řešení, nebo také špatným řešičem (linea-
rizace úlohy, lineárně-algebraický řešič, předpodmínění). Byla snaha tyto dva aspekty
odlišit?

V každém případe navrhuji uznat tuto práci jako diplomovou.
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