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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Autorka se zabývá modelováním martenzitických transformací pomocí modelu, který obsahuje 

příspěvek energie rozhraní mezi fázemi. Rozhraní je difúzní o malé šířce. Hlavním cílem práce 

bylo použít Fourierovu-Galerkinovu metodu na numerické řešení tohoto nekonvexního problému.  

Práce pěkně popisuje fyzikální jevy spojené s transformacemi i numerickou metodu.  

Bohužel v numerických příkladech pak nejsou použity rigorózní teoretické výsledky, které autorka 

odvodila v předchozích částech práce.   Myslím, že požitá metoda nabízí více, než  se objevilo 

v této práci a  implementace  polykonvexních energií by přinesla nové a zajímavé výsledky. 

Numerické výsledky jsou velmi pěkné a celkově se mi diplomka líbila. 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Na str. 8 píšete, že nechceme, aby těleso proniklo samo sebou, proto požadujeme, aby determinant 

deformačního gradientu by kladný.  Stačí to? 

 

Mohla byste, prosím, naznačit odvození 3. vztahu v sekci 1.3.1. na str.  19. Jedná se o balanci 

momentu hybnosti.  Jak zajistíte splnění tohoto vztahu při svých numerických výpočtech? 

 

Definice 1 na straně 26 umožňuje za det F dosadit reálné číslo. Jakou hodnotu pak funkce P bude 

mít, pokud determinant bude záporný, nebo nula? 

 

Na str.  41 píšete, že energie (3.6.) nemá minimizér. Co tím myslíte a proč ho nemá?  

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 
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