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Compressible Navier–Stokes–Fourier system

for the adiabatic coefficient close to one

Předložena diplomová práce Bc. Emila Skříšovského se týká matematické
analýzy rovnic stlačitelného proudění viskózní tepelně vodivé newtonovské
tekutiny v případě dvoudimenzionální prostorové oblasti v situaci, kdy růst
tlaku jako funkce hustoty je superlineární, ale pomalejší než libovolná moc-
nina vyšší než 1. Pro takový případ se používají růsty typu pc(ϱ) ∼ ϱ logα ϱ,
kde pc je tzv. „cold pressureÿ. Tato úloha je zajímavá asi spíše z pohledu ma-
tematické analýzy než z pohledu aplikací, i tak jde o zajímavý krok směrem
od známých výsledků pro mocninný růst s exponentem vyšší než jedna (byť
jde v tomto případě spíše o výsledek, který se pokládá za zřejmý, aniž by
byl někde přesně sepsán, jde ale jednoduše získat modifikací důkazu pro tři
prostorové dimenze z knihy [17] v seznamu publikací DP) ke zcela otevřeným
výsledkům pro případ ideálního plynu, tedy pro stavovou rovnici p(ϱ, θ) ∼ ϱθ.
Jde o úlohu poměrně technicky velice náročnou, která navíc vhledem

k výše uvedené závislosti přirozeně vede k nutnosti pracovat kromě Sobo-
levových a Lebesgueových prostorů také v prostorech Orliczových. Proto se
musí některé nástroje, dobře vyvinuté pro práci v Lebesgueových prostorech,
modifikovat pro prostory Orliczovy, což není vždy přímočaré a jednoduché.
To vše se odrazilo v délce DP, ale bohužel i negativně ve způsobu jejího

zpracování. Práce byla také dokončována v posledních dnech před odevzdá-
ním, a proto nebyla úplně zkontrolována a obsahuje chyby jednak v anglič-
tině, ale i v prezentaci pomocných výsledků. Nebudu zde vypisovat všechny
tyto věci, budu se soustředit jen na ty, které pokládám za zásadní. Dříve
než je uvedu, je ale třeba konstatovat, že dokázaný výsledek je nový a práci
je po opravení těchto nedostatků a zkrácení možno nepochybně publikovat
v některém z mezinárodních časopisů. Autor DP pracoval samostatně a pouze
v případě, kdy nevěděl, jak dál, se přišel poradit. Téma práce bylo také zvo-
leno vzhledem k zájmu autora se věnovat aplikaci teorie Orliczových prostorů
v PDR.

str. 10 Ve slabé formulaci entropické nerovnosti je třeba pracovat s funkcemi,
jejichž nosič v prostorové proměnné, je celá oblast Ω. Důvodem je,



že v jistém okamžiku je třeba použít konstantní funkci (v prostorové
proměnné). Tohle je třeba opravit nejen na str. 10, ale v celé práci.

str. 11 Funkce b(·) v renormalizované rovnici kontinuity musí být nejen spojitě
diferencovatelná, ale musí mít další vlastnosti. Vyjasněte!

str. 29 Důsledek 2.25, speciálně pak Tvrzení 2 a 3, nejsou pravda tak, jak jsou
napsány. Opravte je a vysvětlete, jak se používají.

str. 48 Podobné definice je lépe vůbec nepsat. Vysvětlete, co je cílem dané
kapitoly.

str. 48 Opravdu platí (5.1)? Vysvětlete, případně vyjasněte, jak lze (5.1) na-
hradit.

str. 58 V daném okamžiku ještě není silná (a tudíž ani bodová s.v.) konver-
gence posloupnosti hustot zřejmá. Okomentujte to!

str. 62 Odkaz na důkaz Tvrzení 5.7 není dobře. Vyjasněte!

str. 79 Vyjasněte důkaz Věty 6.2.

I přes uvedené nedostatky se domnívám, že autor prokázal schopnost sa-
mostatné práce a nastudoval a posléze aplikoval netriviální techniku, která
výrazně přesahuje to, co se vyučuje ve standardních a výběrových přednáš-
kách na MFF UK, proto práci navrhuji uznat jako diplomovou.
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