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Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta:

Práce se zabývá numerickým řešením rovnic popisujících dynamiku hejn ptáků, odvozených v 
článku Fornasier et al. (2010). Tento model má formu Eulerových rovnic popisujících 
stlačitelné proudění s přidanými silně nelokálními a nelineárními zdrojovými členy, které 
značně komplikují jejich numerickou aproximaci. Zdá se, že předložená diplomová práce je 
od původního článku prvním pokusem tyto nové rovnice numericky řešit.

Práce má tři části. V první je shrnuté odvození těchto rovnic detailněji, než je v uvedeném 
původním článku. Tím se přišlo na řadu chyb obsažených v tomto článku, včetně chyby ve 



výsledné rovnici. Tyto chyby a jejich opravy byly konzultovány s autory modelu a byly jimi 
uznané. Vzhledem k rozsahu problematiky a množství nástrojů z různých oborů nutných k 
přechodu od mikroskopického přes mezoskopický k makroskopickému modelu ovšem není 
možné zacházet do přílišné hloubky. Takový text by dalece překročil rámec diplomové práce.

V druhé části je navrhnuta numerická metoda pro řešení odvozených rovnic. Základ tvoří 
semi-implicitní nespojitá Galerkinova metoda pro Eulerovy rovnice, přičemž je navrhnuta 
diskretizace nových členů specifických pro tento model. Kvůli nelokalitě těchto členů a 
výsledným výpočetním nárokům v současné době přichází v úvahu diskretizace pouze 
jednorozměrného problému. Vzhledem k povaze uvažovaných rovnic je numerické řešení 
komplikováno nejen přítomností nespojitostí v řešení, ale i výskytem velkých podoblastí 
vyplněných vakuem, což je velký problém pro jakoukoli numerickou metodu pro stlačitelné 
proudění.

Třetí část tvoří samotné numerické výsledky. Vzhledem k tomu, že jde o první numerické 
výsledky pro tuto rovnici kromě jednoho pokusu v původním článku, neexistují žádné 
standardní testovací příklady pro srovnání. V této kapitole uvádíme pět jednoduchých 
problémů a velmi detailní popis jejich numerických řešení pro účely případného budoucího 
porovnávání s jinými numerickými metodami.  
 
Studentka projevila značnou míru samostatnosti, přičemž rozsah zpracované problematiky dle 
mého názoru přesahuje nároky na diplomovou práci.

Navrhuji uznat práci jako diplomovou.
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