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1. Splnění požadavků zadání.
Autor se v práci zabývá Navierovými-Stokesovými rovnicemi, jejichž modelování patří mezi nejtěžší
problémy současné numerické matematiky. Tato náročná diplomová práce splnila zadání v plném
rozsahu.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Jednotlivé kapitoly práce jsou strukturovány logicky. Po Úvodu do metody konečných prvků
následuje kapitola věnovaná Stokesově úloze a pak kapitola s Navierovou-Stokesovou úlohou. V
práci výrazně převažují teoretické kapitoly. Ty, např. kapitola o Babuškově-Brezziho teorii či
kapitola o bifurkacích, však vyžadují vysokou odbornou erudici a autor je nezvládl sepsat tak, aby
byly čtivé či naučné. Větší pozornost mohla být věnována implementaci a vlastním numerickým
experimentům, zejména pak ve stěžejní poslední kapitole. Práci bohužel degraduje množství
gramatických hrubek a nepříliš zdařilý styl psaní. Budí to dojem, že text byl sepsán na poslední
chvíli. Doporučuji autorovi více číst.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Pokud je mi známo, na VŠB se jedná o první práci zabývající se modelováním Navierových-
Stokesových rovnic metodou konečných prvků. Proto si velmi cením, že autor práci dotáhl až k
numerickým experimentům.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Jedná se o náročnou práci kompilačního charakteru. Na práci lze jistě navázat rozšířením do 3
dimenzí a inženýrskými aplikacemi.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Autor s literaturou pracuje dobře.

6. Otázky k obhajobě.
Pozoroval jste při řešení Navierovy-Stokesovy rovnice potíže s konvergencí Picardovy nebo
Newtonovy metody pro vyšší Reynoldsova čísla? Pokud ano, jsou známy stabilizační techniky?

7. Souhrnné hodnocení.
To, že autor zvládl tak náročné téma, dle mého soudu převažuje nedotaženost finálního textu.  Proto
práci hodnotím známkou výborně.
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