Posudek oponenta diplomové práce bc. D. Hru²ky: Analysis of evolutionary
problems with bounded grandients

P°edloºená práce obsahuje p·vodní výsledky o nové t°íd¥ nelineárních parciálních diferenciálních rovnic.
Je pom¥rn¥ rozsáhlá, má 55 stran. Logicky je rozd¥lená do dvou £ástí. V první £ásti
je studována jednozna£nost slabého °e²ení a jeho existence. Klí£ový je odhad toku

qv
Lb (ΩT ) s b > 1. Limitní p°echod v nelineárním £lenu je proveden pomocí metody
monotonních operátor·. V druhé £ásti je studována situace pokud pouze q ∈ L1 (ΩT ).
prostoru

Pro slab²í pojem slabého °e²ení je ukázána existence bez omezení na jistý parametr úlohy.
Téma práce i její výsledky mi p°ipadají velice zajímavé.
P°i £tení první £ásti práce jsem se t¥²il, ºe budu psát posudek pouze v superlativech. Tato
£ást je velmi pe£liv¥ sepsaná. Témata pokrývají v²e pot°ebné, jsou logicky uspo°ádaná
a dostate£n¥ podrobná. Ve výsledku je tato £ást velmi dob°e srozumitelná a výborn¥ se
£te. M¥l bych k ní pouze drobné výhrady.
1) Jaká je báze prostoru

L2per (Ω)

v d·kazu Proposition 1? 2) Nebyl jsem schopen ov¥°it

první sérii výpo£t· v d·kazu Lemmatu 2 (iv). 3) Nechybí v odhadu (3.38) na pravé
stran¥ výraz

ku̇k22,ΩT ?

(pak je ale pot°eba vyuºít Gronwallovu nerovnost, protoºe odhad

tohoto
£lenu v £ásti 3.4 závisí na . 4) Není mi jasné od·vodn¥ní
p
√
| qN |1−a | *∗ | q|1−a in L∞ (0, T, L2 (Ω))? 5) Chybí zmínka o

(4.19). Pouºívá se zde
limitním p°echodu ve

druhém £lenu (4.25) vlevo.
Druhá £ást práce se mi £etla obtíºn¥ji. Jeden z d·vod· je, ºe £asto odkazuje na odhady
z p°edchozí £ásti. Uvítal bych na za£átku shrnutí odhad· a jejich (ne)závislosti na

N , .

Dále mám pochybnosti o správnosti n¥kterých prezentovaných úvah.
1) Neda°í se mi získat odhad (5.4) pro

Qm .

2) Neda°í se mi ov¥°it odhady pod (5.19).

Navíc se mi zdá, ºe (5.20) je neoptimální a nesta£í v (5.21). Totéº v (5.23). 3) Podle
nápov¥dy v práci se mi neda°í provést limitní p°echod na konci Sekce 5.2.1.
Myslím, ºe výsledky obsaºené v práci jsou správn¥ a jsou velice zajímavé. V¥t²ina z vý²e
uvedených p°ipomínek je snadno odstranitelná. Student by p°i prezentaci mohl odpov¥d¥t
na otázky k druhé £ásti práce.
Doporu£uji uznat p°edloºenou práci jako diplomovou. Spl¬uje v²echny p°edpoklady.
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