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tem tohoto studijního programu v kombinované formě. Vedoucím práce byl doc. Ing. Jiří Ku-

novský, CSc. 

Oponentský posudek byl vypracován na podkladě jmenování oponentem z 1. února 2016, č.j. 

32/1493/2016. Oponent je profesorem Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty 

stavební VUT v Brně. 

 

Charakter a členění práce 

Předložená práce zahrnuje mimo titulní list (s údajným rokem zpracování 2014) 2 úvodní 

strany včetně velmi stručného abstraktu (v češtině i angličtině) a 99 číslovaných stran textu 

v češtině. Po formální stránce je členěna do 8 kapitol. Přiloženy jsou CD verze disertační prá-

ce a shrnutí o 26 stranách, který jen částečně respektuje číslování kapitol.   

Po stručném úvodu (formálně první kapitola), v němž autor objasňuje cíl svého snažení a jeho 

vztah k některým známým poznatkům i otevřeným problémům z oblasti obyčejných i parciál-

ních diferenciálních rovnic, jsou další kapitoly věnovány přehledu známých výsledků: ve dru-

hé kapitole pro obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy, ve třetí pro parciální diferen-

ciální rovnice, ve čtvrté pro diskretizaci eliptických úloh metodou konečných prvků, konkrét-

ně Laplaceovy rovnice s Dirichletovou a Neumannovou okrajovou podmínkou v rovině, 

v páté pro různé varianty metody sítí (konečných diferencí) a metody přímek, která pak mimo 

Laplaceovu rovnici umožní řešit i nestacionární rovnici vedení tepla s využitím odporových 

sítí, známých z analogových počítačů. Jako jádro práce je deklarována šestá kapitola, zabýva-

jící se tzv. metodou váhování, tj. aproximací derivace pomocí váženého průměru pro trojúhel-

níkové a rovnoběžníkové sítě. Sedmá kapitola je přehledem výsledků numerických testů, 

v nichž se kromě výsledků šesté kapitoly konečně uplatní praktické algoritmy s (podle názvu 

práce očekávaným) aposteriorním odhadem chyby, jenž je následně využit pro adaptivní 

zjemňování sítě; tento postup je demonstrován na příkladu vlnové rovnice (grafické výstupy 

jsou zařazeny v příloze). Stručný závěr (formálně osmá kapitola) shrnuje nové výsledky šesté 

a částečně sedmé kapitoly s náznakem potřebných zobecnění pro řešení prakticky významněj-

ších inženýrských úloh. Přehled použité literatury (32 položek) je po věcné stránce adekvátní 

zaměření práce, nevyhovuje však plně citační normě ČSN ISO 690:2011. 
 

Aktuálnost tématu práce 

Téma práce je aktuální a odpovídá současným trendům v oblasti vědeckotechnických výpočtů. 

Většina inženýrských problémů vede k formulacím počátečních a okrajových problémů pro 

parciální diferenciální rovnice a jejich soustavy; vývoj robustních, rychlých a spolehlivých 

algoritmů (což bývají v praxi protichůdné požadavky) pro jejich numerické řešení, tj. pro kon-

strukci posloupností přibližných řešení blížících se v matematicky korektním a fyzikálně 

transparentním smyslu k řešení původního problému, je proto velmi žádoucí.    
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Autor přistoupil ke zpracování dosti obsáhlého materiálu z praktického inženýrského pohledu: 

na jisté netriviální úrovni nastudoval problematiku obyčejných a parciálních diferenciálních 

rovnic, aby se byl schopen v rámci svého oboru propracovat k návrhu a implementaci algo-

ritmů žádaného typu. Po teoretické stránce navazuje přitom zejména na (v textu práce nepřes-

ně citovanou) publikaci nečekaně zemřelého J. Dalíka [Dal], jejíž myšlenky zobecňuje a do-

vádí až do stadia softwarové implementace. 

 

Úroveň zpracování 

Disertační práce je s ohledem na zadané téma přiměřeně zpracována, má dostatečný rozsah a 

její členění odpovídá obvyklým požadavkům. Ve formálně komplikovaných odvozeních páté 

a šesté kapitoly, jimž se autor evidentně poctivě a dlouhodobě věnoval a z nichž klíčová část 

má oporu v již vydaných (a zřejmě i kvalitně recenzovaných) publikacích, se chyby hledají jen 

stěží (např. v čitateli vzorce (5.64) má být z2, nikoliv z.2); částečně to může být i zásluhou J. 

Dalíka (srov. společnou publikaci V. Valenty s J. Dalíkem, odkazovanou na str. 96 jako 5.), 

jehož preciznost byla v tomto ohledu až příslovečná. Vytknout lze snad absenci přehledu pou-

žitých symbolů, bez něhož mohou být pro čtenáře, který se dosud nesetkal s propracovanou 

symbolikou z [Dal] a navazujících publikací, dlouhá odvození poněkud nepřívětivá.   

Autor k problematice vymezené názvem práce hledá svou vlastní cestu, jež se teprve postupně 

upřesňuje, i se zřetelnějším tušením (přinejmenším v rámci této práce) konečného cíle. Do-

kumentovat to lze např. na druhé kapitole s názvem Soustavy obyčejných diferenciálních rov-

nic, jejíž podstatná část je věnována klasickému hledání obecných řešení vybraných typů oby-

čejných diferenciálních rovnic (nikoliv soustav) různých řádů; viditelné je to i na obsahu části 

2.6, zabývající se numerickým řešením obyčejných diferenciálních rovnic.   

Autor blíže nevysvětluje, v jakých prostorech funkcí, resp. abstraktních funkcí se má hledat (a 

zda vůbec existuje) řešení příslušných problémů: např. v části 3.6 se sice v úvodu k metodě 

konečných prvků neobejde bez silné a slabé formulace modelového okrajového problému, 

vystačí však s Greenovou větou (zmiňovanou jako „Greenův teorém“), jejíž univerzální plat-

nosti důvěřuje; např. pojem silné a slabé konvergence přitom vůbec nezavádí. Ke zvládnutí 

teorie parciálních diferenciálních rovnic na úrovni [Rou], založené na hlubokých znalostech 

Lebesguových, Sobolevových, Bochnerových a dalších prostorů (které zde nicméně nelze 

s ohledem na podmínky a zaměření práce spravedlivě požadovat), je tak ještě dlouhá cesta.      

Autor se rovněž ani nepokouší o věcný ani historický přehled poznatků o aposteriorním odha-

du chyby či superkonvergenci, chápaje obojí (na str.79) především jako jistý obecný postup, 

užitečný v návrhu a implementaci iterativních algoritmů. Úplnou absenci odkazů na teoretičtě-

ji (v různých relevantních oborech) zaměřené publikace, např. [Bra] a [Jir], i na aplikace typu 

[Grä] lze nicméně uvítat jen v tom, že autor zjevně nechce vylepšovat zdání své odbornosti 

odkazy na důkladně neprostudované či nepochopené literární zdroje. Pro další vědeckou práci 

může být však takové studium nezbytné; tato připomínka se ovšem vztahuje více na školitele, 

než na autora práce.               

Autorovi je třeba vytknout poměrně velké množství typografických, ortografických i stylistic-

kých nedostatků textu, jejichž kompletní přehled by mohl být několikastránkový. Jen namát-

kou: často chybějí nebo jsou nesprávně použity čárky a tečky (za druhým odstavcem na str. 8, 

za bodem 1. v části 2.3.2 na str. 11, za rovnicí (2.47) na str. 13 s následujícím „Kde“ bez jaké-

koliv diakritiky a na mnoha dalších místech), podivné jsou autorovy zásady pro psaní velkých 

písmen (např. „metoda Konečných diferencí“ a „metoda Konečných prvků“ na str. 93) i větná 

interpunkce (např. chybějící čárka před „v jaké oblasti“ na str. 79 na 5. řádku zdola). Celko-

vou úroveň práce sice tyto drobné formální závady příliš nesnižují, ale mohou způsobovat 

první vnímání textu jako narychlo a nepromyšleně účelově připraveného, což neodpovídá rea-
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litě. Tento dojem pak ještě ojediněle posilují vágní až částečně nepravdivé formulace o jinak 

precizně formulovatelných problémech, např. u dosud nevyřešeného problému existence a 

hladkosti řešení (nikoliv „podání analytického řešení“) soustavy Navierových-Stokesových 

rovnic, vymezeného v rámci sedmi Millennium Prize Problems, v úvodu (str. 7).      

Formulace závěrů práce (tedy výsledků skutečně dosažených autorem nebo aspoň s jeho podí-

lem) jsou jasné a srozumitelné. Správně je zdůrazněna přednost navrženého algoritmu, zalo-

žená na tzv. superaproximaci gradientu, spočívající ve velmi malé soustavě lineárních algeb-

raických rovnic, již je nutno opakovaně řešit (str. 93).    

 

Splnění stanoveného cíle a vlastní přínos práce 

Autor v průběhu svého studia zcela nečekaně převzal nezáviděníhodný úkol: pokračovat, roz-

vinout a aspoň částečně realizovat originální vědecké záměry J. Dalíka. Zatímco ostatní spo-

lupracovníci J. Dalíka (včetně doktorandů a postdoktorandů) na tento úkol úplně rezignovali, 

autor s podporou svého školitele J. Kunovského dosáhl prokazatelného cíle v podobě nových 

publikací a předložení disertační práce.   

Přínos práce je třeba vidět především v modifikaci, zpřesnění a rozšíření původního přístupu 

J. Dalíka, v návrhu a vývoji konkrétních algoritmů a v jejich praktické implementaci na jed-

noduchých modelových úlohách (pro hyperbolickou vlnovou rovnici a parabolickou rovnici 

vedení tepla). Výzvou pro blízkou budoucnost zůstává výpočtová analýza reálných inženýr-

ských úloh, stejně jako hlubší porozumění matematické podstatě problémů.      

 

Otázky pro diskusi  

1) V části 5.5 je pro výklad řešení nestacionární rovnice vedení tepla použita síť odporů do-

plněná kondenzátory, odkazující zdánlivě do světa analogových počítačů. Pro simulaci 

tepelné spotřeby budov (což je v současnosti mimořádně společensky závažný problém, 

mj. s ohledem na evropské předpisy o energetické náročnosti staveb) byl tento přístup 

(původně v jednorozměrné idealizaci) rozvinut v [Käm]. Bylo by vhodné vysvětlit, jaká je 

fyzikální podstata analogie mezi teorií elektrických obvodů a vedením (případně i přestu-

pem a sáláním) tepla. (Další motivací pro tento dotaz je mnohaleté působení J. Dalíka na 

Fakultě stavební VUT v Brně.) 

2) V různých částech práce (zejména 5.6 a 7.4) jsou demonstrována numerická řešení 2 růz-

ných problémů souvisejících s rovnicí vedení tepla a s vlnovou rovnicí. Tyto rovnice jsou 

přitom podle klasifikace z části 3.4 rozdílného typu (parabolická, resp. hyperbolická). By-

lo by zajímavé srovnání, nakolik je navržený algoritmus univerzálně použitelný a efektiv-

ní pro oba typy rovnic; při plné diskretizaci (nikoliv jen semidiskretizaci metodou pří-

mek) jsou přitom známy (pokaždé poněkud jiné) obtíže se stabilitou výpočtových algo-

ritmů v závislosti na volbě diferenčních schémat.               

 

Publikační výstupy a vědecká činnost uchazeče 

Svou vědeckou činnost dokládá autor seznamem svých publikací o 7 položkách. Z nich kromě 

již zmiňovaného společného článku s J. Dalíkem v Central European Journal of Mathematics 

jsou 3 odborné práce v češtině (1 se spoluautory), 1 článek v angličtině v konferenčním sbor-

níku na VUT a 2 články v angličtině ve sborníku konference ICNAAM, organizované Ameri-

can Institute of Physics (vesměs se spoluautory).  

Oponentovi jsou známy ještě 2 další konferenční články z roku 2015 [Koc] a [Vei], které au-

tor neuvedl (oba v tisku, se spoluautory), i když evidentně navazují na dílčí témata jeho diser-
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tační práce. Zapojení do týmů při přípravě publikací svědčí o schopnosti konstruktivní spolu-

práce při řešení výzkumných problémů.  

 

Závěr posudku 

Disertační práce Ing. Václava Valenty obsahuje původní a uveřejněné výsledky ve smyslu § 47 

vysokoškolského zákona (č. 111/1998, v platném znění). Uchazeč prokázal schopnost vědec-

ké práce i v objektivně obtížných podmínkách, a jeho práce tak může být (přes uvedené dílčí 

výhrady) podkladem pro udělení akademického titulu Ph.D.    

 

V Brně dne 2. března 2016 
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