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Oponentský posudek na disertační práci 

Ing. Václav Valenta 

Řešení parciálních diferenciálních  rovnic s využitím aposteriorního odhadu chyby 

 
Téma disertační práce patří do oblasti vědeckotechnických výpočtů. Výzkum v této oblasti je velmi 
aktuální.  
Disertační práce obsahuje osm kapitol a přílohu. Po úvodní krátké kapitole se v druhé kapitole autor 
věnuje soustavám obyčejných diferenciálních rovnic.Jsou uvedeny základní definice , pojmy a take 
některé numerické metody pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic. 
Třetí kapitola je věnována parciálním diferenciálním rovnicím. Autor popisuje různé typy  rovnic a 
uvádí  analytické řešení včetně ilustračního příkladu. Také se zmiňuje o numerickém řešení těchto 
rovnic. Metoda konečných prvků, která patří mezi nejužívanější numerické metody, je obsahem 
čtvrté kapitoly. Použití této metody je ilustrováno na příkladě Laplaceovy rovnice. Pro praktické 
výpočty se užívá metody kondenzace. Jiné způsoby numerického řešení parciálních diferenciálních 
rovnic ( metoda konečných diferencí a metoda přímek) jsou popsány v páté kapitole. Obě tyto 
metody jsou založeny na diferenčních aproximacích parciálních+ derivací. Teoretický výklad je 
vhodně doplněn ilustračními příklady. 
Těžiště práce je v šesté a sedmé kapitole. Autor se v nich zabývá metodou váhování, která je 
založena na aproximaci gradientu pomocí váženého průměru. Nejdříve se autor zabývá aproximací 
na trojúhelníkové síti ( mřížce). V další části kapitoly se soustřeďuje na rovnoběžníkové mřížky, 
Autor navrhuje  modifikaci této metody, tzv. superaproximaci gradientu na rovnoběžníkových 
sítích, což lze považovat za zásadní výsledek.  
V sedmé kapitole  jsou shrnuty dosažené výsledky a aplikovány na řešení Laplaceovy rovnice a 
vlnové rovnice. Numerické výsledky jsou vhodně doplněny grafickými výstupy. 
Autor se take zabývá aposteriorním odhadem chyby, kde lze take uplatnit metodu superaproximace 
gradientu. Metoda superaproximace gradientu je efektivnější než známé metody, protože pro 
realizaci potřebuje  pouze  tři rovnice pro výpočet parametrů. 
Připomínky: 
Disertační práce má po odborné stránce velmi dobrou úroveň. Ale na druhé straně obsahuje řadu 
typografických chyb, neobratných a nepřesných formulací, nejjednotnost v označení, chybně 
používána velká písmena ( např. Dirichet x dirichlet),některé partie se zbytečně podrobné, apod. 
Autor měl věnovat této formální stránce  větší pozornost, protože tyto nedostatky zbytečně poněkud 
snižují velmi dobrou úroveň práce. 

 
Závěr: 
Disertační práce se zabývá aktuální problematikou, která spadá do oboru  Výpočetní technika a 
informatika.  Práce přináší nové výsledky v oblasti  numerického řešení parciálních diferenciálních 
rovnic. Autor vypracoval novou efektivní metodu pro numerické řešení parciálních diferenciálních 
rovnic.  
 Publikační činnost Ing.Valenty splňuje požadavky pro úspěšné ukončení studia. 
Předložená disertační práce splňuje předepsané cíle a prokazuje, že Ing. Václav Valenta  má 
předpoklady k samostatné vědecké práci. 
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Disertační práce  Řešení parciálních diferenciálních rovnic s využitím aposteriorního odhadu chyby 
splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byl Ing. 
Valentovi udělen akademický titul Ph.D. v oboru doktorského studia Výpočetní technika a 
informatika. 
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