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Diserta£ní práce se zabývá numerickým °e²ením Eulerových a Navierových-Stokesových
rovnic popisujících proud¥ní stla£itelných tekutin v 3D oblastech. Hlavní pozornost je v¥nována
volb¥ okrajových podmínek pro p°íslu²ný nelineární hyperbolický problém, coº p°edstavuje i
p°es ve²keré dlouholeté úsilí ne zcela vy°e²ený matematický problém.

Práce velmi podrobn¥ rozebírá °e²ení lokálního Riemanova problému pro r·zný varianty
po£áte£ních podmínek, coº tvo°í základ metodiky volby okrajových podmínek pro simulaci
proud¥ní. Autor uvaºuje n¥kolik typ· okrajových podmínek a odvozuje p°íslu²né stavy. Práce
je dopln¥na °adou numerických experiment·, které poukazují na pouºitelnost daného p°ístupu.
Práce je napsána pom¥rn¥ srozumiteln¥, coº není jednoduché vzhledem ke sloºitosti celé pro-
blematiky. �tivost textu hodn¥ usnad¬ují dopl¬kové ilustrace.

K práci mám následující p°ipomínky a dotazy:

1. Na stran¥ 11 se uvádí pojem slabého °e²ení, ale slabé °e²ení není nikde p°esn¥ de�nováno.

2. V práci mi chybí jistá fyzikální £i matematická motivace pro pouºití okrajových pod-
mínek preferující tlak, teplotu, rychlost a tzv. �úplné veli£iny�, konkrétn¥ pro£ uvaºovat
dopl¬kové podmínky (2.40), (2.46), (2.50) a pod.

3. V sekci numerické experimenty mi chybí porovnání prezentovaného typy okrajových
podmínek s jinými p°ístupy. Z numerických výsledk· lze sice usoudit, ºe tento typ okra-
jových podmínek funguje, ale není zcela jasné, zda dává n¥co nového, jaké jsou jeho
výhody, p°ípadn¥ nevýhody.

4. Dále by mi zajímalo, jaký vliv má p°íslu²ná volba okrajových podmínek na konvergenci
°e²ení ke stacionárnímu stavu, resp. porovnání konvergence s jinými typy okrajových
podmínek.

Drobné p°ipomínky:

1. v první kapitole jsou uvedeny rovnice popisující proud¥ní, domnívám se, ºe n¥které
pojmy (nap°. isentropické a homeotropní proud¥ní) jsou zde uvedeny zbyte£n¥, jelikoº
se v textu dále nepouºívají

2. £íslování kapitol je nestandardní, nap°. sekce 1.3.0.0.1 a pod.

Prezentovaný p°ístup má bezpochyby význam pro praktické aplikace. P°edloºená práce
jednozna£n¥ prokazuje p°edpoklady autora k samostatné tvo°ivé práci a doporu£uji ji k
obhajob¥.
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