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Mathematical analysis of models for viscoelastic fluids

Mgr. Ondřeje Kremla znám již z doby jeho magisterského studia, kdy
pod mým vedením vypracoval diplomovou práci, která se zabývala kritérii
regularity pro osově symetrická řešení Navier–Stokesových rovnic. S touto
prací O. Kreml mimo jiné zvítězil v česko–slovenském kole SVOČ v roce
2006 v kategorii Matematická analýza. Vždy patřil mezi nejlepší studenty,
což prokázal i během doktorského studia. Pracoval převážně samostatně.
Během studia se mu podařilo získat grant GA UK, což mu umožnilo získat

prostředky pro prezentaci svých výsledků na různých mezinárodních konfe-
rencích i čerpat nové znalosti na různých mezinárodních školách věnovaných
PDR. Kromě toho díky spolupráci UK s univerzitou ve Varšavě navázal kon-
takt s P. Koniecznym (doktorandem prof. Muchy) a společně sepsali práci o
asymptotickém chování řešení rovnic popisujících proudění tekutiny druhého
řádu.
Ve své doktorské práci se Ondřej Kreml věnuje studiu parciálních dife-

renciálních rovnic popisující proudění různých typů viskoelastických tekutin.
Hlavní výsledky lze rozdělit do tří skupin. První část se týká lokální existence
řešení pro modely Oldroydova typu resp. pro modely polymerních tekutin.
Tyto výsledky, které jsou založené na chytrém využití Lp-teorie pro evoluční
Stokesův problém, byly publikovány časopisecky.
Druhý typ výsledku se týká asymptotické struktury stacionárního řešení

tekutiny druhého řádu ve vnějších oblastech. Použitím odhadů Herberta Ko-
cha pro Oseenův oprátor je v této kapitole řešen otevřený problém z mé
disertační práce. Tato práce byla zaslána k publikaci.
Poslední kapitola se týká zobecněného Oldroydova modelu, který místo

Laplaceova oprátoru obsahuje p-Laplaceův operátor a díky tomu, že v trans-
portní rovnici pro elastickou část tenzoru napětí se přidá malý difuzní člen,
je dokázána existence globálního řešení pro p > 8/5. Jak ukazují nejnovější
práce E. Süliho, přidání difuzního členu v podobných problémech není pouze
umělé zjednodušení, ale může odpovídat fyzikální realitě. Podobné modely
by mohly hrát důležitou roli např. při modelování proudění krve.
Celkově se domnívám, že práce O. Kremla je velice zdařilá a splňuje po-

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