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Problematika, kterou se předložená disertační práce zabývá je velmi aktuální, neboť stále 
neexistuje přesná definice tuhých (stiff) systémů a problémem je také detekce tuhých systémů. 
Disertační práce je rozdělena do šesti kapitol. Po úvodní kapitole, ve které jsou uvedeny cíle 
disertační práce, jsou v další kapitole popsány základní numerické metody pro řešení 
nelineárních rovnic a dále se autor věnuje numerickému řešení obyčejných diferenciálních 
rovnic. Jsou uvedeny  Rungovy-Kuttovy metody, metoda Taylorova rozvoje a vícekrokové 
metody.  
Třetí kapitola je již věnována tuhým systémům.Stabilita je významným faktorem při řešení 
tuhých soustav, a proto jí autor věnuje značnou pozornost. Jsou uvedeny definice absolutní 
stability, A- stability , A(α) a L-stability. Pro numerické řešení tuhých systémů jsou vhodné A-
stabilní a L- stabilní metody. 
Analýze a řešení tuhých systémů je věnována čtvrtá kapitola.Tuhé soustavy lze stručně 
charakterizovat jako diferenciální rovnice, jejichž řešení obsahuje velmi rychle se měnící 
složky a složky s velmi pomalou změnou. Rychle se měnící složky bývají často nezajímavé, 
komplikují však výpočet pomalých složek. Ukazuje se, že je třeba předem detekovat „tuhost“ 
dané soustavy diferenciálních rovnic. Autor navrhuje nový způsob detekce tuhosti založený na 
moderní metodě Taylorovy řady. Jako jeden z možných přístupů  odstranění tuhosti ze 
soustavy diferenciálních rovnic navrhuje autor nalezení nového ekvivalentního systému, který 
již tuhost neobsahuje.Tento systém lze pak řešit explicitními numerickými metodami. Tento 
přístup je ilustrován na vhodném příkladě. Dále jsou v této kapitole uvedeny příklady, které 
ilustrují vznik tuhých systémů v elektrických obvodech. K řešení těchto tuhých systémů se 
užívají implicitní numerické metody, které vedou na řešení soustav nelineárních rovnic a tyto 
soustavy lze řešit Newtonovou metodou. 
Stěžejní kapitolou je kapitola pátá, která pojednává o moderních metodách Taylorovy řady. 
Metoda Taylorovy řady patří mezi klasické numerické metody pro numerické řešení 
diferenciálních rovnic. Ovšem její nevýhodou je poměrně komplikované   analytické počítání 
členů Taylorovy řady. V současné době lze k tomu využít vhodných paralelních architektur.  
V práci jsou rekurentní možnosti výpočtu členů Taylorovy řady demonstrovány na konkrétních 
příkladech. Moderními metodami  Taylorovy řady se rozumí numerické metody využívající 
Taylorovu řadu, které automaticky kontrolují velikost integračního kroku, používají počet 
členů Taylorovy  řady v závislosti na přesnosti výpočtu. Tyto metody mají příznivé paralelní 
vlastnosti-výpočty lze provádět  paralelně, nezávisle v oddělených procesorech paralelních 
systémů. 
 
 



 
 
 
Moderní metoda Taylorovy řady byla doposud používána a implementována pouze v explicitní 
podobě a autor  se v práci zabývá možností použití implicitní Taylorovy řady  pro řešení 
tuhých systémů. Je zkoumána stabilita, konvergence a konzistence jak explicitní, tak implicitní 
metody. Autor uvádí studii, ve které demonstruje na řadě příkladů použití  explicitní a 
implicitní metody a ukazuje jejich přednosti  a nevýhody. Z této studie vyplývá, že pro řešení 
tuhých systémů je vhodné použít implicitní Taylorovu řadu  s rekurentním výpočtem členů a 
Newtonovu metodu. 
Závěrečná šestá kapitola uvádí přístup k řešení daného tématu disertační práce,  přehled 
dosažených výsledků možnosti dalšího výzkumu. 
Předložená práce má po formální a grafické stránce velmi dobrou úroveň.  Pro posouzení 
kvality a užitečnosti jednotlivých metod provedl ing.Václav Šátek řadu náročných výpočtů 
V práci se vyskytují některé formální nedostatky jako např. 
Str.16:  Definice 2.2.1 není zcela správná 
Str.18: Výpočet Taylorova rozvoje je zbytečný a  je použit pro funkci f místo pro funkci y 
Str.30: Není uvedena přesná definice absolutní stability 
Str.31: Vhodnější formulace – oblastí absolutní stability je polorovina místo nadmnožina 
Str.33: Zápis funkce stability R(z) není zcela korektní 
Str.40:  Nejsou vysvětleny symboly DZ a DY v (4.8) a (4.9). 
 
Závěr.Problematika, které je věnována disertační práce,  je aktuální a  možnosti aplikace 
dosažených výsledků jsou rozsáhlé. Lze konstatovat, že ing. Václav Šátek splnil všechny cíle 
disertační práce a dosáhl původních výsledků  v oblasti detekce a numerického řešení tuhých 
soustav. Z aplikačního hlediska  je  práce přínosem v uvedené oblasti. 
Publikační činnost a  odborné aktivity během doktorského studia jasně prokazují, že ing. 
Václav Šátek má předpoklady k samostatné vědecké práci. 
Předložená disertační práce „Analýza stiff soustav diferenciálních rovnic“ splňuje zcela jistě 
požadavky kladené na disertační práci  oboru Výpočetní technika a informatika, a proto 
navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byla ing. Václavu Šátkovi udělena vědecko-akademická 
hodnost Ph.D. 
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