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Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru. 
 
 
Připomínky a vyjádření oponenta: 
 
Práce se zabývá studiem Binghamova, Kortewegova a Binghamova-Kortewegova modelu. 
Pro všechny tři modely je v práci ukázáno, jak se dá příslušný konstitutivní vztah pro 
Cauchyův tenzor napětí odvodit pomocí metody maximalizace produkce entropie. Dále pak 
pro Binghamův model s materiálovými parametry závislými na koncentraci (která splňuje 
rovnici konvekce difůze) je ukázána existence řešení pro dvojdimenzionální případ. Konečně 
je pak provedeno několik numerických experimentů pro jednoduché geometrie. 
 



Celkově se práce velmi dobře čte a věci na sebe logicky navazují. Výsledky předložené 
v práci jsou vesměs původní a správné, založené na použití standardních metod. Po odborné 
stránce tedy práci hodnotím jako velmi zdařilou až na několik nejasností uvedených níže. 
Lehkou výtku zaslouží jazyková úroveň práce, kde ne všechny matematické/fyzikální termíny 
jsou zcela správně používány a místy práce připomíná hovorový jazyk, což však nemá vliv na 
odbornou úroveň. Celkově však rozhodně doporučuji uznat práci jako diplomovou. 
 
Připomínky:  
Místy je práce poněkud zkratkovitá a zasloužila by více detailů. Namátkou uvedu -  odvození 
(1.10) a (1.11) je poněkud rychlé, navíc co je např delta, jak je definovaná teplota, atd… 
 
Znění Vět a Lemmat by mělo být více „matematické“. Např Větě 5 by slušela úvodní věta: 
„Nechť jsou splněny předpoklady….Pak existuje…“ Při formulaci apriorních odhadů, tj. 
Lemma 6-10, by měla být použita úvodní věta typu: „Existuje konstanta R taková, že pro 
všechna…“ 
 
Na straně 6 se tvrdí, že pokud položíme sigma rovno nule, dostáváme klasickou 
Newtonovskou tekutinu. Ta je ale zadána linearitou Cauchyova tenzoru napětí! 
 
V práci se požívá Aubin-Lionsovo lemma, aniž by bylo zformulováno a aniž by bylo jasné, 
jak se přesně aplikuje. 
 
Na straně 15 v rovnici předcházející (3.3) není jasné, proč nemůže být alfa rovno nule. Navíc 
klasická derivace dané funkce neexistuje v každém bodě! 
 
V důkazech Lemmat 6-10 se vyskytuje konstanta R, jejíž hodnota se mění řádek od řádku. 
Tato vlastnost by měla být zmíněna, jinak jsou všechny výpočty poněkud matoucí. 
 
Při důkazu nabývání počáteční podmínky je potřeba ověřit (4.57). Z formy provedení důkazu 
ale (4.57) plyne pouze jakožto esenciální limita. Je to důsledek toho, že druhá nerovnost na 
straně 35 je ukázána pouze pro skoro všechny časy.  
 
Tvrdit, že (4.63) plyne ze slabé konvergence, je nepravda. 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1) Nešlo by s pomocí metod uvedených v [13] ukázat existenční výsledek i pro dimenzi 
větší než 2. 

2) Není výsledek (4.52) poněkud slabý? Proč se k němu využívá neoptimální 
interpolace? Nebylo by jednodušší použít už dokázanou interpolaci v Lemma 8 a 
získat lepší výsledek pro stejnoměrný odhad pro v? 

3) Jak se dá ukázat (4.63)? Nestačilo by např. uvažovat ve druhém vztahu v (2.11) pouze 
nerovnost (při zachování kýžené ekvivalence)? To by se pak mohlo promítnout i do 
(4.63) a ukazovat opět jenom nerovnost, což je pak podstatně jednodušší. 
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