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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky:
Bakalářská práce Martina Jurčeka je motivována fundamentální otázkou lineární stability
Poiseuilleova proudění v trubce a je zaměřena na porovnání spekter dvou operátorů. Jedním z
nich je linearizovaný operátor popisujícící chování malých perturbací Poiseuilleova proudění a
druhý zjednodušený (tzv. Stokesův) operátor se získá zanedbáním členů, které vzniknou
linearizací konvektivního členu Navierových-Stokesových rovnic, které popisují proudění
uvažované nestlačitelné tekutiny v trubce. Spektrum komplikovanějšího operátoru je hledáno
numericky, zatímco spektrum Stokesova operátoru lze nalézt analytickými metodami a umožňuje
tak ověřit, zda jsou výsledky zvolené a implementované numerické metody relevantní. Práce
kulminuje formulací zajímavé hypotézy: pro velká Reynoldsova čísla maximum reálných částí
vlastních čísel úplného operátoru je menší než maximum reálných část vlastních čísel Stokesova
operátoru.
Martin Jurček nejdříve v práci zavádí základní pojmy teorie stability řešení a ilustruje je na
stabilitě triviálního řešení tepelné rovnice. Poté je připomenuto odvození vztahu pro Poiseuillevo
proudění v trubce a odvození rovnic pro jeho malé poruchy. Další kapitola se věnuje vlastním
číslům Stokesova operátoru. Ve čtvrté kapitole je popsána numerická metoda pro aproximaci
vlastních funkcí nezjednodušeného operátoru pomocí Čebyševových polynomů. Numerické
výsledky jsou prezentovány a diskutovány v kapitole 5. Součástí práce je popis programu v
Matlabu. Práce končí diskusí výsledků a podrobnými závěry.
Bakalářská práce má vysokou úroveň, je psána hutným způsobem, je vhodně strukturovaná. Počet
překlepů je přiměřený rozsahu práce, chybí definice některých pojmů (kompaktní,
samoadjungovaný operátor a jejich definiční obor a obor hodnot; Weberovy funkce aj.), formulace
vět by mohly být přesnější (viz např. Theorem 2 na str. 22). Martinu Jurčekovi se při řešení práce
podařilo propojit základy teorie dynamických systému, rovnice mechaniky tekutin, základy
spektrální teorii operátorů, numerické metody a jejich implementace. V závěru zformuloval
hypotézu pro další vědecké bádání.
Dotazy k obhajobě:
(1) Zformulujte znění Greenovy věty a ověřte správnost druhého vzorce na str. 6.
(2) Jak z předpokladu, že rychlost závisí na vzdálenosti a tlak na z-ové proměnné plyne, že
první složky rychlosti jsou nulové?
(3) Systém (1.1) je konečněrozměrný, zatímco studované systémy pro malé poruchy
základního proudění jsou nekonečněrozměrné. Platí pak Theorem 1?
Práci
doporučuji
nedoporučuji
uznat jako práci bakalářskou.
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