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Připomínky a vyjádření oponenta:
V práci jsem našel řadu nedostatků, chyb a překlepů. Zde uvádím některé z nich.
Str. 3: 
Je vhodné definovat symbol \epsilon_{ijk}.
Ve vzorci (1.4), symbol v na levé straně má být vytištěn tučně.
Poslední věta před odstavcem 1.2 má znít: … s prvními distributivními derivacemi     
z L^2(\Omega)…
Str. 5: 
Měl by být definován pojem difeomorfismus. Není jasné totiž, zda jde o zobrazení prosté i 
vzhledem k času.



Není vysvětleno, proč Jakobián J se stříškou nemůže být záporný.
Ve vzorci (1.16) mají být na pravé straně prohozená matice F s gradientem f.
Ve vzorci (1.17) chybí stříška nad F.
Str. 6: 
U vzorce (1.24) není řečeno, co značí p.
Odvození vztahu (1.26) by mělo být provedeno podrobně. Navíc u druhého členu nalevo chybí 
výraz \hat{F}^{-1}. Stejně tak v (1.27).
Str. 8: 
Vztahy (1.37) by měly být odvozené nebo by zde měl být uveden alespoň odkaz, kde je 
provedeno odvození.
Uprostřed stránky místo elasticky vlastnosti má být elastické vlastnosti.
V (1.41) není opět řečeno, co je p.
Str. 9:
Chybí odvození vztahu (1.46).
V (1.50) není řečeno, co je \frac{\partial \hat{u}}{\partial t}.
Str.10:
Za (1.52) není jasné, co je tekutá síť. Zatím se o žádné síti nemluvilo.
Opět není řečeno, co značí p.
Ve vzorci (1.61) v prvním řádku chybí stříška nad F.
Str. 11:
Výklad časové diskretizace je naprosto zmatený. Napřed se píšou nějaké vzorce bez vysvětlení 
označení. Pak se říká, že můžeme provést diskretizaci, ale stejně část vysvětlení značení chybí.
Není jasné, proč se uvádí Newtonův-Cotesův vzorec pro časovou integraci, když se v práci 
časová integrace nikde nevyskytuje. (Alespoň jsem si jí nevšiml.)
(1.79) – (1.81) nejsou vztahy pro posunutí – je to pouze definice nějakých forem. Navíc v nich 
chybí coby argumenty testovací funkce. Ty by měly být i v (1.82) a navíc by se mělo říci 
z jakých prostorů se testovací funkce uvažují. V (1.81) není řečeno, co je alfa.
Str. 13:
Není řečeno, co se míní pod stabilními prvky.
Str. 14:
Konstatování, že tlak musí být aproximován nespojitými prvky, není zcela přesvědčivé. Lze 
používat spojité prvky v oblastech Omega_f a Omega_s s nespojitostí na rozhraní mezi těmito 
oblastmi.
V první větě v 1.5.1 jsou překlepy.
Str. 15:
V tabulce není jasné, co značí symbol beta. (Totéž i v dalších tabulkách.)
Str. 16:
Není jasné, co je symbol n.
Str. 17:
Ve vzorcích (1.86) opět chybí testovací funkce.
V (1.91) je třeba prohodit matici s vektorem.
Jaký význam má funkce f(omega)? Jak se dokáže druhá rovnost v (1.95)?
Str. 18:
Nejsou jasné úvahy týkající se parametru omega.
Str. 19:
Které Crouzeixovy-Raviartovy prvky má autor na mysli?
Str. 22:
Vzorec (2.5) není správně.
Str. 23:



Jaká je interpretace podmínek (2.6) a (2.7)? Co jsou charakteristické hmotnosti? V jakém 
vztahu jsou k normálním hmotnostem?
Str. 24:
Na konci této stránky: Jaké podmínky se mají používat, když ne Dirichletovy?
Str. 38:
Jaká je motivace pro použití uvedených vzorců?
Str. 49:
Značí natavování parametrů jejich nastavování?
Str. 50:
V publikacích 4 a 8 je třeba doplnit čárky a háčky ve jménech autorů. 

Místo, datum, podpis oponenta: Praha, 1. 9. 2011



Práce obsahuje zajímavé počítačové výsledky. Hlavní těžiště práce spočívalo ve vypracování 
rozsáhlého systému programů pro řešení interakce tekutin a struktur. Bohužel teoretická část 
je napsána značně nedbale. Obsahuje řadu jak gramatických chyb a překlepů, tak  i 
matematických chyb. Z tohoto důvodu doporučuji hodnotit práci následujícím způsobem:

Návrh hodnocení: velmi dobře

Praha, 1. 9. 2011 




