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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Práce se zabývá použitím mřížkové Boltzmannovy metody na modelování proudění tekutin s 
proměnnou viskozitou. V první části práce je krátce shrnut klasický popis proudění pomocí 
mechaniky kontinua a podrobněji představen popis mikroskopický, pomocí Boltzmannových 
kinetických rovnic. Dále je představena limita kinetických rovnic pro hydrodynamický režim s 
uvážením nutné modifikace pro popis zobecněné Newtonovské tekutiny. Zde jsou uvedeny dva 
existující postupy modifikace BGK aproximace kolizního operátoru, které umožnující popsat 
proměnnou viskozitu, a to buď lokální modifikací relaxačního parametru a nebo modifikací 
rovnovážného rozdělení. Pro specifickou modifikaci rovnovážného rozdělení je aplikací projekce 
do báze Hermitovských polynomů odvozeno diskrétní schéma, pro které je ve zbytku práce 
popsána implementace a její porovnání s výsledky standardních výpočtů MKP pro jeden z modelů 
zobecněné viskozity.

Práce též ve formě apendixu obsahuje systematickou formulaci vícerozměrných Hermitových 
polynomů, které jsou použity v průběhu odvození schémat a kód vlastní implementace celé 
metody ve dvou prostorových dimenzích.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

• V práci není uplně jasně popsán charakter parametru A. Při jeho zavedení je označen jako 
konstanta (rovnice 5.1) avšak později je zřejmé že je nutné ho volit lokálně proměnný díky 
jeho vztahu k viskozitě tekutiny (rovnice 5.38)

• V práci je pomocí porovnání numerických výsledků s analytickým řešením studována 
chyba metody. Otázka je zda v literatuře existuje, nebo by bylo možné chybu metody 
odhadnou a priori teoretickou analýzou.

• Jedním ze závěrů práce je, že současné použití Boltzmannovy rovnice na popis 
zobecněných Newtonovských tekutin je založeno na „vhodné“ modifikaci kolizního 
operátoru standardní BGK aproximace. Už není zcela jasné zda tuto modifikaci je možné 
odvodit přímo z mikroskopických úvah a případně rozšířit na širší třídu nenewtonovských 
tekutin.  
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