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Průběh obhajoby: 
1. Presentation of the thesis 
  Adrian Hirn provided a twenty-minute overview of the problems studied and the results 
achieved in his thesis – in the resentation he restricted himself to p-Stokes and p-Oseen type problems.   
 
2. Comments and questions adressed by Rolf Rannacher and Josef Málek:  

a. What are available regularity results for the problems studied? What is their relation to the 
achieved  convergence results? What convergence rates are available if one assumes that the gradient of 
the pressure is L2-integrable (the regularity known for the problem in some cases) or if one assumes that 
the presure gradient is in Lq, where q=p/(p-1).  

b. The role of pressure stabilization and how it can stabilize the transport (convected 
processes). What is the meaning of the fluctuation operator, why is introduced into the stabilzation term. 

c. The precise construction of the projection operator from the space of continuous function 
to the finite element space considdered inthe thesis.  

d. What are the main difficulties concerning the theoretical and numerical analysis of 
problems where the viscosity depends on the pressure and the shear rate? What is the meaning of the 
pressure? How the pressure (that i in the Navier-Stokes equations determined up to a constant) is fixed in 
these type of problems? 
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e. In the analysis of problems considered in the thesis, there are situations where the velocity 
is not admissible test functions. Can one use finite element spaces that are different for the solution and 
smoother for the test functions. 
 
The members of the committee appreciated the quality of the presentation, the answers to their 
questions, and the whole discussion and quick and mostly accurate responses of the candicate.  
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