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Vyjád ření školitele k  doktorské dizerta ční práci 
RNDr. Old řicha Ulrycha 

"Nestla čitelné tekutiny s viskozitou závislou na teplot ě, numerická 
analýza a po čítačové simulace" 

 
Viskozita nestlačitelných tekutin se obecně výrazně mění (klesá) s měnící se (rostoucí) 
teplotou. Proudění takovýchto teplotně se měnících tekutin je v mechanice (resp. 
termodynamice) tekutin popsáno tzv. Navier-Stokes-Fourierovým systémem, jehož 
kostru tvoří vedle podmínky nestlačitelnosti rovnice bilance hybnosti a energie. Je-li 
systém mechanicky a energeticky isolován, celková energie daná součtem kinetické a 
vnitřní energie integrované přes oblast, kde tekutina proudí, se s časem nemění, a to i 
v kontextu slabých řešení pro třírozměrná proudění. Poznamenejme, že v kontextu 
slabých řešení je otázka platnosti energetické rovnosti pro třírozměrná proudění 
popsaná (isotermálními) Navier-Stokesovými rovnicemi (dále jen NS rovnicemi) 
otevřený problém. Z tohoto pohledu jsou úlohy spojené s Navier-Stokes-Fourierovými 
rovnicemi (NSF rovnicemi) ve třech dimenzích (3D) nesmírně atraktivní i z pohledu 
matematické analýzy či teorie nelineárních parciálních diferenciálních rovnic (PDR). 
    
 Předložená práce kolegy Ulrycha se zabývá úlohami popsanými NSF rovnicemi 
a jejich některými zobecněními.  V úvodní kapitole upozorňuje, že na rozdíl od 3D NS 
rovnic je existence slabého řešení pro 3D NSF úlohy ukázána poměrně nedávno (viz 
citované práce z let 2005-2009). Bilance energie má v kontextu dostatečně hladkých 
funkcí několik ekvivalentních formulací, které však v kontextu slabých řešení 
ekvivalentní nejsou. Existence slabého řešení v omezených oblastech pro 3D NSF 
systém je dokázána pro bilanci energie, tak jak je v termodynamice kontinua původně 
postulována, zatímco v inženýrských a geofyzikálních aplikacích se používá zpravidla 
formulace, kde se sleduje změma jen vnitřní energie (či teploty).  Tato druhotná 
formulace má několik výhod - nevyskutuje se v ní tlak, pravá strana je nezáporná, 
rovnice je elegantnější. V kontextu slabých řešení v 3D (a obecně jen slabá řešení 
existují globálně v čase pro libovolná 'rozumná' data) však má tato formulace výraný 
nedostatek - platnost této rovnice je otevřený problém. Práce Oldřicha Ulrycha si klade 
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za cíl prozkoumat základní otázku, zda tyto zdánlivě ekvivalentní formulace bilance 
energie mohou v numerických výpočtech, prováděných standardně dostupným 
počítačovým kódem (např. Fenics), poskytovat  odlišné výsledky.  
 
 K tomuto cíli byla z praktických důvodů studována dvourozměrná proudění; bylo 
však zapotřebí pracovat s mocninnými (tedy nelineárními) modely nenewtonské 
mechaniky tekutin, neboť pro 2D NSF rovnice lze ekvivalenci obou formulací bilance 
energie dokázat i v  kontextu slabých řešení.  
 
 V dizertační práci Oldřich Ulrych vypracoval systematicky původní metodu ke 
zkoumání ekvivalence/neekvivalence formulací bilance energie.  Metoda, která se opírá 
o existenční teorii vybudovanou a prezentovanou dříve Oldřichem Ulrychem ve 
společné publikaci s Miroslavem Bulíčkem (výsledek, souvislosti a důsledky využité v 
konstrukci metody jsou uvedeny v třetí kapitole práce), je konstruována v co nejužším 
spojení s touto teorií. Z těchto důvodů jsou studována vnitřní proudění v oblastech s 
hladkou hranicí s podmínkami skluzu na hranici. Rychlostní pole apriori vychází z 
předpokladu, který automaticky zaručuje nízkou integrabilitu gradientu a lze tedy 
očekávat, že pro nízké hodnoty mocninného exponentu  by mělo být možné 
dokumentovat, že výsledky pro odlišné formulace bilance energie budou různé. 
Zároveň znalost rychlostního pole umožňuje porovnat v jistých situacích (např. pro 
ustálené proudění) výpočty s analytickým řešením. Zvolená geometrie mezikruží 
umožňovala využít jak kartézské tak polární souřadnice, přičemž ty druhé jsou vhodné 
pro implementace podmínek skluzu. Poznamenjme, že implementace podmínek skluzu 
je aktuální problém z pohledu výzkumu v celosvětovém měřítku. 
 
 Z pohledu dosažených/předložených výsledků je krom výše popsané metodiky 
nejzajímavější výsledek v tabulce 10, který dokládá, že maximální hodnoty teploty v 
oblasti jsou pro původní formulaci bilance energie až dvojnásobné ve srovnání s 
výsledky pro alternativní formulaci. Na druhou stranu, Oldřich Ulrych ukázal, že pro 
hodnoty, kdy lze očekávat ekvivalenci obou formulací jsou výsledky obou formulací 
skutečně takřka identické. Dle mého mínění je v této fázi výzkumu třeba dosažené 
výsledky pečlivě ověřit a rozšířit, a ještě podrobněji se zaměřit na efektivitu, shody a 
rozdíly výpočtů pro  úlohy s nízkými hodnotami mocninného modelu; pozornost je třeba 
věnovat podmínkam skluzu. Takováto studie, bezpochyby vhodná k publikaci např. v 
časopise jako je Numerical Methods in Fluids, by pak měla býti varováním před 
použitím nevhodných formulací bilance energie ve vědeckých výpočtech.    
  
Oldřich Ulrych dle mého názoru prokázal schopnost samostatné vědecké práce a 
schopnost dosáhnout původních zajímavých výsledků. Doktorskou dizertační práci 
Oldřicha Ulrycha doporučuji k obhajobě. 
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