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Mathematical analysis of equations describing the flow

of compressible heat conducting fluids

Mgr. Šimona Axmanna znám z doby jeho bakalářských studií, kdy pod
mým vedením vypracoval bakalářskou práci, později pak i práci diplomo-
vou, která se týkala vlastností řešení rovnic nestlačitelného proudění. Téma
doktorské práce se pak přesunulo do proudění stlačitelného.
Mgr. Axmann pracuje spíše samostatně, přičemž ale neodmítá rady jiných

a pokud s nimi souhlasí, řídí se jimi. Takže moje interakce s Mgr. Axman-
nem spočívala v tom, že jsme se poměrně pravidelně scházeli, přičemž jsme
probírali to, co doma vypracoval, případně řešili problémy, které se vyskytly,
a které nebyly jednoduše řešitelné. Mgr. Axmann pracoval poměrně rychle
(také jako jeden z mála studentů 4F11 stihl podat práci tak, aby obhajoba
mohla proběhnout do čtyř let od zahájení studia).
Prospěly mu také dva semestrální pobyty na Univerzitě Varšava, kde se

seznámil s poměrně dynamickou a mladou skupinou, která se věnuje par-
ciálním diferenciálním rovnicím, které mají blízko k rovnicím popisujícím
proudění tekutin. Nejen že se něco naučil, ale i část doktorské práce vznikla
či byla inspirována pobytem tam. Spolupracoval především s profesorem Pi-
otrem Muchou, který je díky tomu spoluautorem jednoho vyšlého a jednoho
podaného článku.
Samotná práce se skládá ze tří částí: první se věnuje časově periodic-

kým řešením stlačitelných Navier–Stokes–Fourierových rovnic a netriviálně
zobecňuje výsledky článku [5]. Tato část byla publikována jednak v relativně
prestižním časopise Journal of Mathematical Analysis and Applications ([2]),
část věnovaná dvoudimenzionálnímu proudění pak ve sborníku z WDS na
MFF UK ([1]). Druhá část se věnuje stacionárním řešením Navier–Stokes–
Allen–Cahnova systému a je výsledkem prvního semestrálního pobytu ve
Varšavě. Článek byl přijat v publikaci v impaktovaném časopise ([3]). Třetí
část, která byla zatím jen zaslána k publikaci ([4]), pak částečně vznikala ve
Varšavě a částečně po návratu do Prahy a věnuje se stacionárním stlačitel-
ným Navier–Stokesovým rovnicím a ukazuje, že v případě velké hustoty je
řešení tohoto systému regulární i pro velká data. Kromě těchto prací sepsal
sepsal Šimon Axmann ještě dvě další práce, vycházející z diplomové práce,
které vyšly ve sbornících z konferencí.



Výsledky doktorské práce Mgr. Axmanna jsou zdařilé, větší část z nich
vyšla i v mezinárodních impaktovaných odborných časopisech a zbytek byl
do časopisu k publikaci zaslán. Výsledky jsou poměrně zajímavé a ukazují,
že Mgr. Axmann si během studia osvojil různé techniky používané v teorii
nelineárních parciálních diferenciálních rovnic.
Celkově se domnívám, že práce Š. Axmanna splňuje požadavky kladené

na disertační práce na MFF UK. Proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 29. srpna 2016 doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.
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