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" ÁQMOPTU BCTUSBLUV LMÓǏPWÈ TMPWB PEQPWÓEBKÓ OÈQMOJ QSÈDF            VýbornČ (1)
# ,WBMJUB [QSBDPWÈOÓ SFÝFSÝF                                        VýbornČ (1)
$ ƲFÝFOÓ QSÈDF QP UFPSFUJDLÏ TUSÈODF                                VýbornČ (1)
% 7IPEOPTU QǲJNǔǲFOPTU QPVäJUÏ NFUPEJLZ                         VýbornČ (1)
& ÁSPWFǪ [QSBDPWÈOÓ WâTMFELǾ B EJTLVTF                            VýbornČ (1)
' 7MBTUOÓ QǲÓOPT L ǲFÝFOÏ QSPCMFNBUJDF                              VýbornČ (1)
( 'PSNVMBDF [ÈWǔSV QSÈDF                                          VýbornČ (1)
) 4QMOǔOÓ [BEÈOÓ DÓMǾ QSÈDF                                          SplnČno
* 4LMBECB TQSÈWOPTU B ÞQMOPTU DJUBDÓ MJUFSÈSOÓDI ÞEBKǾ                VýbornČ (1)
+ 5ZQPHSBöDLÈ B KB[ZLPWÈ ÞSPWFǪ WǏ QSBWPQJTV                    VýbornČ (1)
, 'PSNÈMOÓ OÈMFäJUPTUJ QSÈDF                                        VýbornČ (1)
TUSVLUVSB UFYUV ǲB[FOÓ LBQJUPM QǲFIMFEOPTU JMVTUSBDÓ
,PNFOUÈǲF ǏJ QǲJQPNÓOLZ
Jazyk je volen dobĜe a v práci jsem nenašel vážnČjší pĜeklepy, jedinou formální vadou textu je to, že
se neslabiþné pĜedložky þasto objevují na konci Ĝádku.
Popis metody koneþných prvkĤ student dokázal didakticky zjednodušit na dvČ strany textu pro mne
pĜekvapivČ dobĜe. DvČ zjednodušení ve vysvČtlení metody se mi však zdají nevhodná. Jde o
vyjádĜení, že "Její princip spoþívá v ... pĜevedení diferenciálních rovnic na soustavu lineárních
rovnic." S tím se pojí jedna z mých otázek k obhajobČ. Druhé nepĜijatelné zjednodušení vidím v
rovnici (9) definující použitý prostor funkcí pĜíliš velkoryse bez požadavku diferencovatelnosti.
Na str. 17 autor tvrdí, že knihovna fenics obsahuje funkce pro výpoþet rovnic, "založených na metodČ
koneþných prvkĤ," což ve skuteþnosti nedává správný smysl, aþkoliv jsem pochopil, co má na mysli.
Poslední moje pĜipomínka se týká kapitoly Navierovy-Stokesovy rovnice, kde se vyskytují rovnice
proudČní i rovnice kontinuity ve tvarech odpovídajících pouze nestlaþitelné tekutinČ, ale komentáĜe
tuto skuteþnost nezohledĖují. Navíc je ve vysvČtlivkách k rovnici (32) zamČnČna objemová síla a
hustota objemové síly.

y QPLSBǏVKF OB TUSBOǔ 
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$FMLPWÏ [IPEOPDFOÓ
Práce je obsahovČ i formálnČ dobĜe zpracovaná. PĜesto, že je Ĝešená problematika pomČrnČ nároþná
a kombinuje nČkolik oborĤ (numerickou matematiku, mechaniku pružných tČles, mechaniku tekutin a
programování), student obsáhl na potĜebné úrovni teoretické základy a zpracoval numerickou studii,
která je dobrým základem pro další výzkum. SmČr dalšího zkoumání identifikuje mj. v závČru práce.

0UÈ[LZ L PCIBKPCǔ
1. Je výsledná soustava rovnic získaná aplikací metody koneþných prvkĤ skuteþnČ vždy lineární? Jak
je to napĜ. v pĜípadČ Navierových-Stokesových rovnic?
2. Jakou metodou byla vypoþtena "benchmarková" data použitá ke srovnání s Vašimi výsledky?

$FMLPWÈ LMBTJöLBDF B EPQPSVǏFOÓ L PCIBKPCǔ
Práce splĖuje požadavky na udČlení akademického titulu, a proto ji doporuþuji k obhajobČ
/BWSIVKJ UVUP QSÈDJ LMBTJöLPWBU TUVQOǔN VýbornČ (1)

1PEQJTFN TPVǏBTOǔ QPUWS[VKJ äF OFKTFN W äÈEOÏN PTPCOÓN W[UBIV L BVUPSPWJ QSÈDF
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QPEQJT PQPOFOUB QSÈDF
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