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Téma, obsah prá e:

Vý hodiskem prá e je tzv. model Ladyºenské pro nestla£itelné nenewtonské proud¥ní tekutiny v omezené 3d oblasti. Jde o Navier-Stokesovy rovni e s dodate£nou nelineární disipa í
ve tvaru

r -lapla

iánu. Je známo, ºe pro

r

jen o málo v¥t²í neº

2

má model Ladyºenské z

matemati kého hlediska °adu velmi dobrý h vlastností: °e²ení jsou jednozna£ná, a pro velké
£asy jsou exponen iáln¥ ry hle p°itahována atraktorem kone£né dimenze. Poznamenejme, ºe
pro samotný Navier-Stokes·v systém jsou tyto problémy stále otev°ené.
Zajímavým a z hlediska aplika í d·leºitým problémem je expli itní (v závislosti na date h
rovni e) odhad dimenze zmi¬ovaného atraktoru. Dosud dokázané odhady jsou p°íli² velké.
Daly by se podstatn¥ vylep²it, kdyby hom mohli pouºít metodu Ljapunovský h exponent·.
K tomu by hom pot°ebovali ukázat, ºe °e²ení jsou diferen ovatelná v·£i po£áte£ní podmín e.
To naráºí na problém nedostate£né regularity °e²ení (p°ipomínám, ºe jsme ve 3d oblasti.)
Bliº²í zkoumání problému ukazuje, ºe vy²²í regularita °e²ení je pouze formální p°ekáºkou: pot°ebujeme ji toliko k ospravedln¥ní aplika e metody Ljapunovský h exponent·; vlastní dimenze
atraktoru závisí jen na odhade h, které dokázány jsou. To souvisí s faktem, ºe problemati ký
£len (r -lapla ián) si e moºná není diferen ovatelný, ale je správným zp·sobem monotónní.
Cílem prá e bylo matemati ky podloºit p°ed hozí úvahy. Model Ladyºenské se perturbuje
£lenem

ε∆3 u.

Ten zaru£í vy²²í regularitu a tedy velmi dobré odhady dimenze atraktoru; je

v²ak t°eba ov¥°it, ºe odhady nezávisí na libovoln¥ malém

ε > 0.

Hodno ení prá e:

Jedná se o netriviální kompila i n¥kolika r·zný h postup· (existen e °e²ení, vy²²í regularita
°e²ení a jeho diferen ovatelnost v·£i po£áte£ní podmín e, odhad Ljapunovský h exponent· a
kone£n¥ konstruk e exponen iálního atraktoru), které bylo t°eba aplikovat na dosud nestudovaný systém. Velmi o e¬uji p°ístup studenta, který pra oval tém¥° naprosto samostatn¥
a naví

se ne ht¥l spokojit pouhým p°ebíráním postup· z literatury, nýbrº usiloval i o je-

ji h zevrubné po hopení a vlastní zpra ování. Výsledkem je velmi p¥kn¥ napsaná a detailn¥
promy²lená prá e.
Nepoda°ilo se si e dosáhnout ideálního
i pro

ε = 0,

íle, £ímº by byla platnost vylep²ený h odhad· dimenze

tj. pro p·vodní model Ladyºenské, ov²em to je dle mého názoru problém °ádov¥

obtíºn¥j²í a vyºadují í patrn¥ je²t¥ n¥jaký nový nápad.
Prá e (psaná angli ky) má vynikají í jazykovou a typogra kou úrove¬.
Prá i doporu£uji uznat jako diplomovou; navrhuji hodno ení známkou
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