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OPONENTSKÝ POSUDOK 

dizertačnej práce 

Autor: Ing. Jan K O M Í N E K  

Názov: Pokročilé metody pro inverzní úlohy vedení tepla 

Posudzovaná dizertačná práca má 80 strán textu, vrátane 51 literárnych odkazov, 10 vlastných 

publikácií, 1 patentu a 2 úžitkových vzorov, zoznamu 53 obrázkov. 

Aktuálnosť témy dizertačnej práce 

Matematický popis komplikovaných dejov v oblasti riešenia úloh z prenosu tepla a hmoty nie 

je doposiaľ stabilizovaný v polohe konečných riešení. Hľadanie nových metód a postupov na 

odhaľovanie negatívnych vplyvov na výsledok u takých riešení, kde nemožno použiť klasické 

inverzné úlohy, príp. ak oni nedávajú dobré výsledky, je veľmi cenené. 

Na základe uvedeného konštatujem, že riešená dizertačná práca je aktuálna. 

Dosiahnutie stanovených cieľov 

Cieľom dizertačnej práce bolo navrhnúť, otestovať a porovnať výpočtové metódy získavania 

okrajových podmienok pre numerické postupy riešenia takých úloh v hutníckom priemysle, pre 

ktoré neexistujú dostatočne presné empirické vzťahy, a u ktorých nemožno použiť klasické 

inverzné úlohy buď z dôvodu komplikovanej riešenej geometrie, resp. intenzívneho vedenia 

tepla vo viacerých smeroch. 

Ako to z ďalších častí posudku vyplýva, cieľ práce bol splnený. 

Rozbor súčasného stavu danej problematiky 

Doktorand má veľmi dobre zmapovaný súčasný stav v oblasti bežne používaných metód na 

riešenie inverzných úloh vedenia tepla. Známe analytické postupy a poznatky vhodne uplatnil 

pri návrhu dvoch nových metód na riešenie úloh, u ktorých sa skokovite menia okrajové 

podmienky. Ide o dvojfázové riešenie a sekvenčný sub-doménový prístup. Rovnako postupoval 

v prípade návrhu  troch metód pre vodné chladenie zvislého povrchu hliníkovej dosky. 

Vypracoval metódu aproximácie funkcií, metódu posuvu hraníc a iteračnú metódu.  
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Vhodnosť použitých metód riešenia a spôsob ich aplikácie 

Metódy použité pri riešení práce a spôsob, akým ich doktorand aplikoval, považujem za 

správne. V úvode každej kapitoly doktorand analyzuje problémy, ktoré sprevádzajú riešenie 

úlohy klasickými metódami a po ich analýze navrhuje vlastné riešenie, ktoré je následne 

konfrontované s riešením pôvodným.  

Pri nestacionárnom nehomogénnom chladení vysoko vodivých materiálov oceňujem detailne 

porovnanie vhodnosti jednotlivých vyvinutých metód z pohľadu výpočtovej náročnosti, 

ideálnych podmienok pre ich použitie a tiež problematickosti ich reálneho použitia.  

Prínos dizertačnej práce 

Za praktický prínos dizertačnej práce považujem výsledky získané z porovnania jednotlivých 

prístupov hlavne pri riešení inverzných úloh „s“ a „bez“ uvažovania vedenia tepla v smere 

pohybu testovanej vzorky. Rovnako významný je výsledok zistenia, že pre austenitickú oceľ, 

ktorá sa pod vodnými tryskami pohybuje rýchlosťou väčšou ako 0,1 m·s-1, je možné v riešení 

vplyv vedenia tepla v smere pohybu zanedbať.  

Za teoretický prínos práce považujem zistenie hlavných parametrov, od ktorých vedenie tepla 

v smere pohybu závisí. Ide o tepelnú vodivosť materiálu, rýchlosť posuvu, vzdialenosť 

teplotného snímača od povrchu, geometriu a typ okrajovej podmienky. V oblasti 

nestacionárneho nehomogénneho chladenia vysoko tepelne vodivých materiálov považujem 

za prínos vypracovanie metodiky automatickej korekcie rýchlosti posuvu Leidenfrostovej 

hranice (𝑣𝐿𝐹). 

Formálna stránka spracovania dizertačnej práce 

Posudzovaná práca je vypracovaná na veľmi dobrej vecnej úrovni.  

Pripomienky obecného charakteru: 

 Nie je jasné, či označenie „X“ (vstup) a „Y“ (výstup) platí významovo jednotne pre celú 

kap. 2, resp. má v jednotlivých vzťahoch rôzny význam? Napr. v kap. 3 už „X“ 

predstavuje polohu. 

 Nie je dôvod v doktorskej dizertačnej práci uvádzať popisy veličín na osiach obrázkov, či 
samotné popisy priebehov, v jazyku anglickom (Obr. 3.1, Obr. 3.26). 

 Font písma v obrázkoch a texte a štýl samotných obrázkov nie je rovnaký (veľkosť písma, 
popis na osiach boldom, nie boldom). 

Pripomienky konkrétne: 

V práci sa vyskytujú drobné nedostatky: str. 14 – rovnica (2.3) je uvedená chybne; str. 15 – je 

nesprávny zápis rovnice (2.7); str. 19 – zlý zápis dolného indexu v rovnici (2.18); str. 22 – 

nevysvetlená skratka „LPTP“; str. 23 – má byť správne Dirackov impulz; str. 42 – hodnota „D–N“ 

v citlivostnej matici (3.1) a v texte nad rovnicou nie je rovnako označená; v Zozname symbolov 

ide o „Leidenfrostovú“ teplotu jej označenie je TLF, nie TLF; používa sa rôzny zápis súm (viď 

rovnica 2.7 a 2.9 atď.); jednotky by sa nemali uvádzať v kurzíve; literatúra nie je uvádzaná 

jednotne: priezviská malým aj veľkým písmom; mená v rozpísanom tvare i v skratkách. 



 

 

Otázky do diskusie 

1) Aký záver vyplýva z porovnania výsledkov sekvenčnej Beckovej metódy v testovacej úlohe 

pre Diracov impulz a lichobežníkový priebeh, v prípade, že sa vo výpočte použijú teplotne 

závislé materiálové vlastnosti  (Obr. 3.4 a Obr. 3.5)? 

2) Aký zmysel má využitie popisovaného dvojfázového riešenia v kap. 3.2, ak je možné 

považovať materiálové vlastnosti (aj keď v krátkom časovom úseku) za nemenné a model 

riešenia možno aproximovať ako model lineárny?  

3) Čo znamená "slabá" regularizácia? Akú hodnotu má pri nej parameter  a čo rozhoduje 

o voľbe jeho aktuálnej hodnoty pre daný výpočet? 

4) Aký softvér bol využitý na zobrazovanie výstupov z riešenia (samotných priebehov 

i teplotných polí)? Ocenila by som, ak by jednotlivé priebehy v obrázkoch boli rozlíšené 

farebne, pokiaľ to dovoľoval softvér. 

Záverečné zhodnotenie 

Matematická erudícia doktoranda je na veľmi vysokej úrovni. Zvládol zakomponovanie rôznych 

vplyvov na okrajové podmienky riešenia, príp. ich sám hľadal, a vhodne interpretoval výstupy 

z riešenia. 

Tézy poskytujú dostatočný prehľad o súčasnom stave v oblasti riešenia inverzných úloh, je 

v nich opísaná metodika riešenia a dokladované sú hlavné dosiahnuté výsledky, ktoré sú 

v závere stručne zosumarizované. V tézach chýba obsah. 

Ing. Jan Komínek preukázal schopnosť samostatnej vedeckej práce a znalosti v odbore. Práca 

vyhovuje podmienkam, ktoré sú pre doktorandské štúdium stanovené zákonom č. 111/98 Sb. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších predpisov. 

Dizertačnú prácu odporúčam k obhajobe a v prípade úspešnej obhajoby súhlasím, aby 

Ing. J. Komínkovi bol udelený titul Ph.D.  

 

V Košiciach 26. 4. 2018 


