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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky:  
 
Diplomová práce Moniky Blaškovičové se věnuje Navier-Stokes-Kortewegovým tekutinám 
vhodných pro popis vícefázových proudění s neostrým rozhraním. Těžiště práce spočívá ve dvou 
oblastech: (i) odvození rovnic pomocí principů a nástrojů termodynamiky kontinua, 
(ii) počítačové simulace relevantních úloh. V obou oblastech sl. Blaškovičová čerpala a 
navazovala na doporučené časopisecké práce, které nastudovala, zpracovala a dosáhla i několika 
nových zajímavých poznatků. 
 V oblasti odvození úplného modelu provedla diplomantka porovnání dvou přístupů 
založených na práci Dunn, Serrin (1985) a Heida, Málek (2010). První přístup je založen na 
principech racionální termodynamiky kontinua, která předpokládá, že jednak entropický tok je 
roven energetickému toku děleného teplotou a rovněž vychází z předpokladu, že konstitutivní 
veličiny jako jsou Cauchyův tensor napětí, vnitřní energie, entropie a energetický tok jsou 
funkcemi stejné sady veličin a jejich derivací až do jistého řádu. I takto obecný rámec může vést 
ke sporu, který Dunn a Serrin řeší zavedením nové veličiny tzv. intersticiální práce. Druhý přístup 
vychází z konstitutivního vztahu pro entropii a následného rozkladu rychlosti produkce entropie na 
'nezávislé' entropii produkující mechanismy. V práci je tento podrobněji představený přístup 
doplněn o odvození temodynamicky kompatibilních okrajových podmínek. Jsou rovněž rozlišeny 
případy, kdy tekutina je stlačitelná respektive nestlačitelná, které vedou k jinému tvaru a 
charakteru sférické části tensoru napětí (tlaku). 
 V oblasti počítačových simulací provedla diplomantka transformaci rovnic do 
bezrozměrného tvaru, úlohy implementovala v prosředí Fenics a porovnala chování jedné a tří 
bublinek dané hustoty a poloměru v tekutině jiné hustoty v případě, kdy tekutina je stlačitelná 
respektive nestlačitelná. V případě tří bublinek pozorovala výrazně odlišné chování.  
 
Práce se nerodila snadno, původním záměrem měla být rovněž analýza počátečních a okrajových 
úloh, která se však nakonec redukovala na krátký přehled spíše odkazů nežli informací. Rovněž 
volba jazyka činila genezi práce obtížnější. Řešení úkolů a postup prací byl spíše nárazovitý nežli 
soustavný. Práce vznikala za podpory několika členů oddělení a vyžadovala do poslední chvíle 
péči ze strany pedagogů. Přes výše zmíněné nedostatky si myslím, že práce má ucelenou strukturu, 
je přínosná a obohacuje poznatky spojené s Kortewegovými tekutinami.  
 
Diplomovou práci  
� doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
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