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Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí: 
 
Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh 
obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně 
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS. 
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Matematicko-fyzikální fakulta 

ZÁZNAM O PR ŮBĚHU OBHAJOBY 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Název práce: Bingham-Kortewegovy tekutiny - modelování, analýza a počítačové simulace  
 
Jazyk práce: čeština 
 
Jméno studenta: Tomáš Los 
Studijní program: M A T E M A T I K A  
 
Studijní obor: Matematické modelování ve fyzice a technice 
 
Vedoucí  práce: prof. RNDr. Josef  Málek, CSc., DSc. 
 
Oponent:  RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. 
 
Členové komise:  prof. RNDr. Josef  Málek, CSc., DSc.  přítomen 
   Mgr. Vít Průša, Ph. D.    přítomen 
   RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.    přítomen 
   prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.     přítomen 
   prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.   přítomen 
   prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.   přítomen 

doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.    přítomen 
    
Datum obhajoby: 12.  září 2017 
 
Průběh obhajoby:  

1. V úvodní prezentaci Tomáš Los popsal problém proudění granulovaných materiálů s aktivačním 
kritériem, které se dají v pevné oblasti popsat pomocí Binghamova modelu. Pro popis tekutiny s 
volnou hranicí diplomant odvodil nový Binghamův-Kortewegův model, kde obvyklý Kortewegův 
model je obohacen o aktivační kritérium. Následně provedl matematickou analýzu nestlačitelného 
Binghamova modelu s proměnným aktivačním kritériem ve dvou dimenzích a ukázal existenci 
slabého řešení. Nakonec prezentoval numerickou simulaci klouzající kapky pomocí Kortewegova 
a plného Binghamova-Kortewegova modelu a ukázal rozdíl mezi nimi. 

2. Vedoucí práce zhodnotil úroveň práce, oponent přečetl posudek. Diplomant zodpověděl otázky 
oponenta, například kde by byl problém v dokázání existence slabého řešení ve třech dimenzích. 

3. Následná diskuse se soustředila na volbu regularizace v Binghamově modelu. 
4. V diskuzi členové ocenili množství a náročnost provedené práce. Vzhledem k nízké kvalitě 

vystoupení diplomanta se nakonec komise přiklonila k hodnocení velmi dobře.   
 
Výsledek obhajoby:  � výborně    � velmi dobře  � dobře   � neprospěl/a 

    
Předseda nebo místopředseda komise:    Josef Málek 


