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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
     Práce se zabývá odezvou nestlačitelné, silně viskózní kapaliny na povrchové zatížení. 
V geofyzice je tento problém studován nepřetržitě od 30. let 20. století v souvislosti s glaciálním 
cyklem. Je třeba ocenit, že v konkurenci vědeckých článků, které jsou dnes na toto téma 
publikovány, se podařilo p. Janečkovi vytvořit diplomovou práci, která je navzdory silným 
zjednodušením zajímavá a přináší nové, byť ne přelomové výsledky. Originálním přínosem práce je 
zahrnutí tlakové závislosti viskozity. Ta je dnes v modelech zpravidla nahrazována závislostí 
hloubkovou, což vede k linearizaci rovnic.  
     Diplomant vychází z klasických Haskellových prací, jejichž obsah čtenáři podrobně tlumočí, a 
současně do rovnic zavádí tlakově závislou viskozitu. V některých částech tohoto textu (např. 
v odstavci 3.2, kde se diplomant věnuje aproximaci podmínky volného povrchu) bych snad 
očekával více přesnosti, ale jako celek působí text přesvědčivě. Za nejzajímavější část práce 
považuji řešení rovnic spektrální metodou, kde diplomant jasně prokázal, že je schopen samostatně 
řešit složitý fyzikální problém. Práci doporučuji uznat jako diplomovou.  
      Poznámky k formální stránce práce: Oceňuji, že text je psán anglicky. V úvodu by mohly být 
trochu jasněji zmíněny cíle práce. Přehlednost některých částí textu poněkud trpí krátkými (jedno- a 
dvouvětými) odstavci (např. v kapitole 2). Celková grafická úroveň práce je velmi dobrá a 
v rovnicích jsem našel jen minimum typografických chyb. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
     1. Zanedbání setrvačného členu (rovnice 3.3, str. 7) je v geofyzice obvyklé, není však na první 
pohled zřejmé. Autorovo zdůvodnění, že pracujeme s malými zrychleními a velkou viskozitou, 
nepůsobí zcela přesvědčivě. Lze rigorózně stanovit, pro které viskozity je zanedbání setrvačného 
členu přijatelné a pro které už nikoliv? 
     2. Mohl by diplomant jasně specifikovat, za jakých předpokladů platí aproximace volného 
povrchu (3.10) a (3.11), str. 8, a jaká je její přesnost? 
     3. Jaký je přesný význam věty „We assume that ζ remains small compared with other distances“ 
(str. 8, za rovnicí 3.9)? 
     3. Základním testem správnosti každého programu na výpočet viskózní nebo viskoelastické 
relaxace je dosažení hydrostatické limity pro t → ∞. Tato limita odpovídá stavu, kdy je zátěž na 
povrchu držena pouze vztlakovou silou, je nezávislá na reologických vlastnostech prostředí a může 
být snadno spočtena analyticky. Zajímalo by mě, zda diplomant dosažení hydrostatické limity 
testoval a pokud ano, tak s jakým výsledkem. 
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 doporučuji  
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