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KRITÉRIA REGULARITY PRO NESTACIONÁRNÍ

NESTLAČITELNÉ NAVIER–STOKESOVY ROVNICE

Cíle předložené diplomové práce Šimona Axmanna byly dva. Jednak vy-
tvořit přehled globálních kritérií regularity pro Navier–Stokesovy rovnice,
jednak se pokusit některá nová kritéria dokázat. Myslím, že se oba cíle po-
dařilo naplnit.
Práce má 79 stran, skládá se ze tří kapitol. První (či spíše nultá) je úvo-

dem do problematiky. Další pak uvádí přehled známých kritérií regularity,
poslední se pak věnuje důkazu nových kritérií, přesněji zobecnění známých
kritérií. Práce je psána česky, s minimem překlepů. Je poněkud technická,
značnou část textu zabírají výpočty.
Nyní se zmíním podrobněji o hlavních výsledcích. Část věnovaná přehledu

kritérií se zabývá pouze kritérii na škále Lebesgueových prostorů; zcela ro-
zumně vynechává velké množství výsledků na škále Běsovových prostorů,
které jsou sice občas mírně silnější než odpovídající výsledky na Lebesgue-
ových prostorech, ale z hlediska důkazů jsou jen triviálním opakováním po-
stupů pro prostory Lebesgueovy.
Mnohem zajímavější jsou výsledky kapitoly druhé. Během posledních cca.

10 let se podařilo vyjasnit, že jistá informace o jedné složce rychlosti či jejím
gradientu stačí k důkazu úplné regularity řešení. Bylo přirozené očekávat, že
analogický výsledek platí i pro projekci (závislou hladce na času a prostoru)
rychlosti do nějakého směru či pro derivace v nějakém směru. Autor se po-
kusil toto rigorózně dokázat. Nebylo překvapivé, že důkaz je dosti technický.
Zobecnění nebylo ale přímočaré, bylo třeba mimo jiné zobecnit i Gagliardiho
multiplikativní nerovnost; zdá se, že tot zobecnění doposud nebylo nikde
publikováno a je samo o sobě zajímavým výsledkem. Práce nakonec obsa-
huje čtyři zobecnění kritérií regularity. Jde jednak o zobecnění výsledku Ne-
ustupy, Novotného a Penela (jedna složka rychlosti patřící do Lt(I;Ls(R3)),
2/t+3/s = 1/2) a analogického výsledku pro gradient jedné složky (nezávisle
na sobě Pokorný a Zhou, 2/t + 3/s = 3/2), jednak pak zobecnění výsledků
novějších prací Zhoua a Pokorného (jedna složka rychlosti a derivace jedné
složky s méně restriktivními podmínkami než výše). Zatímco v prvním pří-
padě byl důkaz poměrně přímočarý a podmínky na hladkost projekce nebyly
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příliš omezující, druhý případ požadoval zobecnění Gagliardiho nerovnosti,
jistý geometrický předpoklad na projekci a její větší hladkost.
Celkem je možno říci, že výsledky obsažené v této práci jsou netriviální,

nové a práce rozhodně překračuje podmínky kladené na diplomovou práci
na MFF UK. Lze očekávat, že výsledky diplomové práce budou publikovány
časopisecky. Proto doporučuji, aby byla práce přijata jako diplomová v pod-
zimním termínu 2012.

V Praze dne 27. srpna 2012 Doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.
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