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Stabilita neutrálních diferenciálních rovnic
se zpožděním a jejich diskretizací

Předložená práce je věnována otázkám asymptotické stability diferenciálních rovnic s kon-

statními koeficienty a zpožděným argumentem a jejich různých disktretizací. Problematika

vyšetřování asymptotických vlastností řešení obecně funkcionálních diferenciálních rovnic je

celosvětově velmi aktuální. Její aktuálnost mimo jiné spočívá v aplikaci jejich výsledků v

různých fyzikálních, chemických, biologických a ekonomických oborech. Výsledky prezento-

vané v disertační práci jsou založeny na pěti článcích autorky, v seznamu literatury pod čísly

[7,8,27,28,29], publikovaných či přijatých k publikaci v seriózních matematických časopisech.

Práce je psána formou monografie, v celém textu je používáno jednotné označení, všechna

hlavní tvrzení jsou náležitě dokázána. Nejedná se tedy o pouhou kompilaci článků. Práce je

rozdělena do dvou hlavních kapitol.

V první kapitole (v práci pod číslem 3) jsou studovány asymptotické vlastnosti neutrální

diferenciální rovnice s konstatním zpožděním

x′(t)− cx′(t− τ) = ax(t) + bx(t− τ), (1)

kde a, b, c ∈ R, b 6= 0 a τ > 0. Postupně jsou v jednotlivých podkapitolách rozebrány případy

a = c = 0, c = 0 a c 6= 0. Vždy je nejprve diskutována asymptotická stabilita jednotli-

vých diferenciálních rovnic, jsou definovány a explicitně popsány regiony jejich asymptotické

stability. Zejména pro neutrální diferenciální rovnici (rovnici (1) v níž c 6= 0) byla otázka

asymptotické stability autorkou zcela dořešena, tj. dříve známá tvrzení byla doplněna, opra-

veny případné nepřesnosti, a byly tak nalezeny nutné a postačující podmínky pro jejich

asymptotickou stabilitu (viz Theorem 3.15). Dále jsou pak prezentovány různé možnosti

diskretizace rovnice (1) a je vyšetřována otázka numerické stability jednotlivých metod (Eu-

lerovy metody, Θ-metoda a modifikovaná Eulerova metoda). Mimo jiné jsou v každé podka-

pitole nalezeny nutné a postačující podmínky asymptotické stability obdržených diferenčních

rovnic a dokázány věty o chování regionu stability v závisliosti na kroku dělení.

V druhé hlavní části (v práci pod číslem 4) jsou studovány diferenciální rovnice s tzv. ne-

ohraničeným zpožděním. Nejprve jsou shrnuty výsledky známé pro rovnici s proporcionálním
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zpožděním, které jsou pak zobecněny pro diferenciální rovnici

x′(t) = ax(t) + b1x(ξ(t)) + b2x(ξw(t)), (2)

kde a, b1, b2 ∈ R a ξw značí w-tou iteraci zpoždění ξ. Je zde odvozen asymptotický odhad

řešení rovnice (2), s jehož pomocí je dokázána postačující podmínka asymptotické stability.

Dále je diferenciální rovnice (2) na vhodném dělení diskretizována pomocí Θ-metody a pro

získanou diferenční rovnici jsou nalezeny nutné a postačující podmínky její asymptotické

stability (viz Theorem 4.21). Na závěr jsou ještě odvozeny asymptotické odhady řešení získané

diferenční rovnice v závislosti na hodnotě parametru Θ (viz Theorem 4.22).

Práce je sepsána velmi pečlivě, má všechny atributy matematického vědeckého pojed-

nání. Výklad je doplněn upřesňujícími poznámkami a několika příklady. I když jsou v práci

vyšetřovány rovnice s konstatními koeficienty a výsledky, získané autorkou a obsažené v di-

sertační práci, bude jen ztěží možné převést na obecný připad lineární ronice, jedná se o velmi

zajímavá a netriviální tvrzení. Navíc, hlavním rysem prezentovaných výsledků je jejich opti-

malita, neboť jsou ve většíně případů nalezeny podmínky, které jsou nejenom postačující, ale

i nutné. Jsou proto bezesporu přínosem k dalšímu rozvoji asymptotické teorie diferenciálních

a diferenčních rovnic a definitivně řeší některé dříve otevřené problémy.

K práci mám několik poznámek:

• str.22, druhá inkluze ve Větě 3.12 není v obecném případě (viz Theorem 3.21) dokázána,

plyne z jiného tvrzení (např. z Věty 3.10).

• str. 25,řádek 3 shora, mělo by být µ = 0 a |bh| < 1 místo α = 0 a |bh| < 0.

• str 28, důkaz Věty 3.15, máte dokázáno že je-li u + iv s v 6= 0 nulovým bodem quasi-

polynomu (3.43), pak u ≥ 0. Tvrdíte pak, že odtud plyne: Quasi-polynom (3.43) má

komplexní nulové body s nezápornými reálnými částmi. Odkud to plyne?

• str. 28, řádek 5 zdola, mělo by být x(t− τ) místo y(t− τ).

• str 42, důkaz Věty 3.28, máte dokázáno, že pro pevná a, c a h je množina Σ0
τ (h) interval

typu ]b∗, 0[ ? Zdá se mi, že by v případě k2 = 2 mělo být

b3 = −2

τ
− δ and c3 = −1− ε,

kde δ a ε jsou dostatečně malá kladná čísla.

• na str. 48, řádek 7 shora, ze vztahu (4.6) plyne, že je-li Θ = 1/2 a |b| < |a|, pak pro

každé řešení (4.3), (4.4) platí (−1)nyn → η.
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Chtěl bych ještě zmínit, že uvedené připomínky nemají vliv na celkovou kvalitu předložené

práce.

Závěrem mohu konstatovat, že práce Ing. Jany Dražkové podle mého názoru splňuje

všechny podmínky kladené na práci disertační, a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Brně, dne 10. listopadu 2014 doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D.

Matematický ústav AV ČR, v.v.i., Brno
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