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Připomínky a vyjádření vedoucího: 
 
Granulované materiály jsou vesměs stačitelné látky vykazující zejména dvě charakteristiky 
nenewtonských tekutin: přítomnost jistého kritéria, jehož aktivací dochází k proudění 
materiálu, a přítomnost nenulových normálových napětí. Jedním z modelů, který vykazuje 
zmíněné charakteristiky je stlačitelný Bingham-Kortewegův model. Pokud se do takového 
modelu zavede závislost aktivačního napětí na hustotě, lze takto velmi dobře aproximovat 
proudění s volnou hranicí. Diplomovou práci Tomáše Lose lze vnímat jako úvodní studii do 
dané problematiky a to ze třech úhlů pohledů. Zaprvé je v práci provedeno odvození 



termodynamicky konsistentního modelu v souladu s principy nerovnovážné termodynamiky 
kontinua. Zadruhé je v práci provedena analýza zjednodušeného modelu (pro nestlačitelný 
materiál ve dvou dimenzích); v této části práce vychází ze zajímavého nedávno 
publikovaného článku Chupin, Mathé, diplomant se však snažil jednotlivé kroky rozmyslet a 
v diplomové práci je v mnoha místech doplnil. Zatřetí, jsou provedeny úvodní a původní 
počítačové simulace v prostředí FEniCS, které prokazují, že je daný přístup pro zachycení 
vývoje volné hranice možný. Cennou stránkou práce je podrobný (původní) výklad Nitscheho 
metody pro zachycení Dirichletových podmínek na křivých částech hranice v zobecněném 
(slabém) smyslu. Výsledky počítačových simulací jsou nové.   
 
Práci doporučuji uznat jako diplomovou práci. Osobně jsem byl potěšen, kolik práce se 
podařilo diplomantovi provést v poměrně krátké době.  
 
K práci mám jednu otázku a tři poznámky. 
 
Otázka: Proč se u Nitscheho metody neprovádí integrace per-partes také u konvektivního 
členu v rovnici (5.13) a proč naopak stabilizace je provedena jen v rovnici popisující bilanci 
hybnosti, ale nikoliv v rovnici pro bilanci hmoty.  
 
Poznámky: (i) Chybu ve vzorci (4.63) jsem přehlédl i když mě diplomant o kontrolu tohoto 
vztahu žádal; tato chyba je i publikované práci Chupin, Mathé.  
 (ii) U časopisecké literatury je standardní uvádět stránky.  
 (iii) Termonologie "Stokesova tekutina" je použita nesprávně. 
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