
Oponentský posudek na diserta ční práci 

Stabilita a konvergence numerických výpo čtů 
 

Ing. Pavla Sehnalová 
 

 
Předložená disertační práce se zabývá velmi aktuální tématikou – stabilitou a konvergencí  
numerických metod pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Studovaná problematika je nejen 
zajímavá, ale má i bezprostřední použití v praxi. 
Disertační práce je rozdělena do šesti kapitol a tří příloh. Po úvodu jsou v další kapitole popsány 
klasické numerické metody ( Eulerova metoda, Rungovy-Kuttovy metody  a metoda Taylorovy řady 
řady).V této kapitole je také vyšetřována stabilita jednotlivých metod a jsou graficky znázorněny 
oblasti stability těchto metod.Teoretické úvahy jsou vhodně doplněny praktickými příklady. 

            Třetí kapitola je věnována vícekrokovým metodám. Zejména je věnována pozornost metodám                           
prediktor (Adamsova-Bashforthova metoda)-korektor(Adamsova-Moultonova metoda).Tyto dvojice 
jsou obvykle implementovány  v kombinacích PEC a PECE. I v této kapitole jsou vyšetřovány 
oblasti stability uvedených metod. 

                     Těžiště práce je ve čtvrté a páté kapitole.V těchto kapitolách jsou Adamsovy metody rozšířeny 
na     metody vyšších derivací užitím Obreshkovovy kvadraturní formule. Hlavním výsledkem je 
nová metoda čtvrtého řádu, která je tvořena dvoukrokovým prediktorem a jednokrokovým 
korektorem, přičemž obě tyto formule používají druhé derivace. Dále se v práci pojednává o 
Nordsieckově reprezentaci a je navržen algoritmus pro změnu integračního kroku. Navržené postupy 
jsou rovněž porovnány s klasickými metodami. Aplikační příklady ukazují, že přesnost navržené 
metody je srovnatelná s klasickými Rungovými-Kuttovými metodami 4. řádu. Zejména lze 
zdůraznit, že oblast stability této metody je větší než oblast stability metod prediktor-korektor 4.řádu, 
což znamená, že nová metoda bude užitečná zejména v aplikacích, ve kterých je stabilita limitujícím 
faktorem. 
V závěrečné šesté kapitole jsou shrnuty dosažené výsledky a uvedeny směry dalšího výzkumu. 
Předložená práce je napsána přehledně a má po formální  a grafické velmi dobrou úroveň. Ovšem 
větší pozornost měla být věnována angličtině, která není vždy zcela korektní. 
K práci mám následující připomínky: 
 
1.str.14-15: Nezávisle proměnná je značena t nebo x, není definována norma. 
2.str.16: Vztah (2.27)- proč je použita norma? 
3.str.20: Není jasný vztah (2.35) a následující text na str. 21. 
4.str.23: Lagrangeův tvar zbytku je chybný. 
5.str.41: Bylo by vhodné uvést tvar polynomu r(z) 
6.str.63: Obreshkovova kvadraturní formule není příliš známá-její popis by měl být podrobnější. 
Kolokační metoda se používá  především pro řešení okrajových úloh a používá se splajnů pro 
aproximaci řešení. Bylo by vhodné použít splajny místo polynomů? 
7.str. 68: Ve vztahu (5.3) a (5.4) by mělo být na levé straně yn místo y(xn)  totéž platí i pro 
formule na str. 90. 
8.str.72: V rovnici (5.18) je q=1, i když podle předpokladu je q komplexní číslo se zápornou 
reálnou částí. 
 
 
 
 



 
Závěr. Problematika, které je věnována disertační práce, je vysoce aktuální a je velmi přínosná  
z aplikačního hlediska. Předložená práce splňuje všechny uvedené cíle  a odpovídá studovanému 
oboru. Práce přináší nové výsledky v oblasti numerického řešení obyčejných diferenciálních 
rovnic. Srovnávací studie také ukazuje užitečnost navržené metody. 
Publikační činnost ing.P.Sehnalové splňuje požadavky pro úspěšné ukončení doktorského studia. 
Disertační práce jasně prokazuje, že ing. P. Sehnalová má předpoklady k samostatné tvůrčí 
vědecké práci. 
Předložená disertační práce „Stability and Convergence of Numerical Computations“ splňuje 
požadavky kladené na disertační práci, a proto navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byla 
ing.Pavle Sehnalové udělena vědecko-akademická hodnost Ph.D. v oboru doktorského studia 
Výpočetní technika a informatika. 
 
 
 
11.8.2011                                                                                                 prof. RNDr.I.Horová,CSc. 
  
 


