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Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta:

Práce se zabývá zkoumáním prvého a druhého Stokesova problému pro zobecněné 
Newtonovské tekutiny. V první sekci je krátce představen model zobecněné Newtonovské 
tekutiny. Ve druhé sekci je ukázáno analytické řešení prvního a druhého Stokesova problému 
pro klasický Newtonovský model nestlačitelné tekutiny. V následujících dvou sekcích jsou 
oba Stokesovy problémy řešeny pro dva typy zobecněných konstitutivních vztahů, mocninný 
model v klasickém tvaru a implicitně zadaný mocninný konstitutivní vztah. Vzávěrečné sekci 
jsou studovány možnosti numerického řešení.

1) V původním zadání práce byla i uvážení Stokesova problému pro model s viskozitou 
závislou na tlaku, byl by nějaký technický problém rozšířit prezentované výsledky na 
takové modely?

2)  Poznámka pod čarou na straně 4 správně zdůvodňuje tvar tenzoru napětí (1.1) 
pomocí věty o reprezentaci, zbylé tvrzení o tvaru mocnin tenzoru  D platí pouze pro 
jeho speciální tvar (1.2).

3) Co je příčinou velkého rozdílu v počátku mezi numerickým řešením pdepe a MKP v 
obrázku (5.9d)?

4) Linearizující algoritmus popsaný v sekci 5.1.2 je v podstatě iterace pevného bodu a 
jeho konvergence by šla nejspíše dokázat pomocí vhodné věty o pevném bodu. Jaká je 
motivace definice monotóního linearizujícího algoritmu, viz. strana 22 nahoře?

Práce je napsána přehledně, splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci.

Místo, datum, podpis vedoucího/oponenta:
Praha, 15. června 2011



Návrh klasifikace:

Bakalářskou práci Víta Oravy „První a druhý Stokesův problém pro zobecněné 
newtonské tekutiny“ navrhuji ohodnotit stupněm velmi dobře.

Místo, datum, podpis vedoucího/oponenta:
Praha, 15. června 2011


