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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Práce je přímým pokračováním a značným rozšířením Bakalářské práce na stejné téma, má 
vynikající odbornou i grafickou úroveň. Je zřejmé, že Martin Novák zvládl poměrně obtížné téma 
kterým je nalezení souvislosti mezi mechanikou kontinua a mechanikou materiálového 
(hmotného) bodu. Přehledně popsal klasickou mechaniku hmotného bodu, včetně důsledků pro 
formulaci zákonů bilance. Velmi dobře pochopil, ne příliš rozšířenou variační formulaci 
mechaniky hmotného kontinua a zpracoval její důsledky pro aplikaci na tekutiny a pevná tělesa. 
Vzhledem k tomu, že student byl se mnou v častém kontaktu, nenašel jsem  téměř žádné věcné 
chyby a typografických chyb je minimum. 
 Upozorňuji jen na několik nepodstatných opomenutí: 
 
• Název kapitoly Incompressible Heat  Transfer Balance není tak obvyklý, možné lepší by 

bylo  Heat Transfer Balance for Incompressible System (Material) 
• Poslední věta na str. 24 by měla znít  
…the material derivation of the Gibbs definition entropy for Thermo-viscous fluid is written  
• Vztahy (3.39) a (3.50) nejsou II. Zákon termodynamiky ale def. Gibbsovy entropie  
• Na str. 28 je v kap. Motivation  zaměňována def. Gibbsovy lokálně rovnovážné entropie s II. 

Zákonem termodynamiky. Motivací variační formulace mechaniky kontinua je ukázat, jak 
souvisí takto definovaná entropie s disipací mechanické energie při nestacionárních procesech. 
Jedna z možných souvislostí je ukázána na příkladu Poiseuillova proudění v kap. 5.1.1 při 
porovnání vztahů (5.9) (5.10) se vztahem  (5.14). Z pouhého porovnání je patrno, že k lokálně 
rovnovážné Gibbsově entropii  musí být přidána nerovnovážná entropie generovaná třením 
(viskozitou).  

• Na obr. 6.1 není uvedena síla Fy. 
• V kap. Bibliography ; podstatná jména v němčině  mají velké počáteční písmeno. 
 

 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Vztah (A4) ukazuje na přímou souvislost mezi třecí rychlostí v referenční konfiguraci β=( βL), pro 
L=1,2,3 a rotační složkou rychlostního pole vrot=(vrot

l), pro l=1,2,3 v aktuální konfiguraci, viz 
vztah (A4). Jak lze tuto relaci interpretovat fyzikálně-geometricky ?  
 
Práci  
� doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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