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Úvod 

Předložená disertační práce se zabývá inverzními úlohami vedení tepla a možností jejich 

urychlení pomocí paralelizace mnohokrát se opakujících výpočtů přímých úloh. Práce se 

též zabývá praktickou implementací paralelizovaného algoritmu pro výpočet na jádrech 

grafických karet. 

 

Zvolené téma považuji za aktuální s velkým potenciálem nových vědeckých poznatků nejen 

v příslušné oblasti aplikované mechaniky, ale i oblastech souvisejících se samotnou 

implementací paralelizovaných numerických metod. Téma, jímž se doktorandka zabývá ve 

své práci, může být rovněž přínosem pro průmyslovou praxi. Na úvod bych rád zmínil, že 

se dle mého názoru jedná o poměrně širokou multidisciplinární problematiku, jejíž 

kompletní zpracování není rozumné očekávat od jednoho autora v rámci disertační práce.  

 

Práce sestává, kromě úvodu a závěru, z kapitol představující současný stav problematiky, 

vlastní řešení a výsledky. Takovéto členění textu práce považuji za smysluplné, rozsahem  

75 stran vlastního textu je práce z těch spíše stručných.  

 

Dosažení stanoveného cíle 

Motivací celé práce a jejími cíly se zabývá úvodní kapitola 1. Autorka dokládá  důležitost 

inverzních úloh sdílení tepla pro průmyslovou praxi zpracování oceli. Cíl práce, 

představený v posledních dvou odstavcích této kapitoly je definován příliš obecně a 

stručně. Jako příklad cituji následující formulace: 

 (Cílem je) „Dále pak zpřesnit vypočtené okrajové podmínky.” 

 „Proto se tato práce zabývá také měřením pomocí infračervených řádkových 

skenerů.“ 

Navzdory této výtce je smysl práce dostatečně zřejmý na to, abych mohl na základě 

předložených výsledků konstatovat splnění stanoveného cíle disertační práce.  

 

Přes toto konstatování bych rád vyzval doktorandku, aby během případné presentace své 

práce představila i dílčí cíle práce rigoróznějším způsobem. Za důležité též považuji doložit 

účelnost, či nezbytnost konkrétních cílů na základě rešerže vědecké literatury.  

 

Zvolená metodika 

Celková metodika k dosažení cíle práce je zvolena vhodně. Mám ovšem výhrady 

k některým dílčím krokům, které uvádím v závěru posudku jako připomínky a dotazy  

k obhajobě. Tyto výhrady uvádím s vědomím širokého rozsahu řešené problematiky a 
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nesnižují tak odbornou úroveň práce. Na tomto místě je třeba též ocenit provedené 

demonstrační experimenty.   

Výsledky dosažené práce a jejich význam 

Práce přináší nové poznatky a má praktický význam pro rozšíření možností působiště 

doktorandky a tím i pro aplikovaný výzkum vycházející z potřeb zdokonalování výrobních 

procesů průmyslu. Toto práce demonstruje pomocí výpočtů paralelizovaných přímých úloh 

sdílení tepla provedených na GPU, zejména však presentovaným řešením inverzní úlohy 

pro stanovení procesních teplot a součinitele přestupu tepla při chlazení vodními tryskami. 

 

Formální a jazyková úroveň práce 

Formální a jazyková úroveň předložené práce je bohužel slabá. Protože nejsem seznámen 

s interními předpisy VUT pro formální publikace typu disertační práce, uvedu k formální 

stránce práce jen obecně platné: 

 

 Obrázky mají velmi různorodé rozlišení a pokud obsahují text, tak ten buď výrazně 

převyšuje svojí velikostí sázený text (obr. 47), nebo naopak je výrazně menší, což 

zejména v případě popisků os prostorových grafů ztěžuje čitelnost (např obr. 56).  

 Tabulky nemají sjednocený styl, ani velikost fontu. 

 Matematická sazba nerespektuje zavedená typografická pravidla. 

 Překlep v nadpisu kapitoly 5 

 Záměna slov radiační za radiální na str 59. 

 Obrázek 14 obsahuje text v angličtině, pravděpodobně byl odněkud zkopírován bez 

uvedení zdroje.  

   

Mnohem více ovšem práce trpí tím, že není psána věcně. V textu se v hojné míře vyskytují 

vágní formulace, podávající nejasnou informaci. Obtížně srozumitelné věty se vyskytují ve 

všech částech práce, a to i tam, kde je na místě zcela přesné vyjadřování.     

Připomínky a dotazy k obhajobě 

Práce postádá kvalitní rešerži literárních pramenů, pomocí které by bylo možno dostát 

názvu kapitoly 2: „Současný stav problematiky“. Vysvětlete současný stav problematiky na 

základě literárních zdrojů a představte vědecký přínos práce oproti dostupným výsledkům. 

 

Oddíl 2.1 „Přenos tepla, vedení tepla“ je napsán velmi stručně, podávájící jen velmi 

základní a všeobecně známé informace, které lze v nalézt v libovolné učebnici zpracované 

lépe. Například historicky velmi rozpracovaná problematika stanovení součinitele přestupu 

tepla je odbyta tabulkou 1, přitom by na tomto místě byl jistě prostor pro detailnější rozbor 

ve vztahu k řešenému problému inverzní úlohy. Vyjádřete se stručně ke klasickým 

možnostem odhadu součinitele přestupu tepla a jejich omezením pro demonstrovanou 

úlohu.  

     

Za nedostatečný považuji rozbor numerických metod řešení nestacionárních úloh. 

Například způsob, jakým je představena metoda konečných prvků je zavádějící. Např. 

přechod od PDR k jejímu zobecněnému Galerkinovu řešení klade omezení na výběr 

váhových funkcí. Z hlediska výpočtového času považuji korektním způsobem definovanou 

metodu diskretizace a vhodně zvolené numerické schema řešení v časové oblasti za klíčové. 
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Zásadní vlastnosti jednotlivých diskretizačních metod ve spojení s numerickými metodami 

řešení v časové oblasti nejsou v práci diskutovány. Považujete zvolenou metodu konečných 

diferencí a zejména použité numerické schema řešení získaných rovnic za efektivní ve 

srovnání s jinými dostupnými metodami?  

 

Časový průběh součinitele přestupu tepla byl zvolen a optimalizací se hledají parametry 

jeho popisu, zajišťující konvergenci meřených a přímou úlohou spočtených teplot 

v diskrétních bodech. Za velmi důležité považuji zajištění konzistence takové metodiky 

vzhledem k omezením kladeným na hledanou funkci součinitele přestupu tepla. K tomuto 

se pouze letmo vyjadřujete na str. 63 v prvním odstavci, a to pouze ve smyslu omezení 

maximální hodnoty, což považuji za nedostatečné. Jaký postup ověření konzistence úlohy 

byste doporučila?     

 

Zvolené kriterium konvergence optimalizačního procesu označujete v popisu procesu jako 

„přesnost výpočtu“, str. 63. Na str. 67 v komentáři k obr. 49 rovněž uvádíte, že graf 

zejména ukazuje přesnost výpočtu, s címž zcela nesouhlasím. Shoda naměřených a 

spočtených teplot pouze ukazuje na konvergenci optimalizačního procesu, protože byla 

přímo zvolena za optimalizační kriterium. Objasněte vámi užívaný pojem „přesnost 

výpočtu“ a jeho vztah k získaným průběhům součinitele přestupu tepla a teplot chlazené 

desky. Nemám tím na mysli citlivost získaných hodnot na nepřesnost měřených teplot, 

které uvádíte v rozboru výsledků. Sledovala jste konvergenci parametrů popisu součinitele 

přestupu tepla společně s konvergencí rozdílu teplot meřených a počítaných? Na základě 

čeho byla zvolena velikost konvergenčního kriteria? Jsou zvolené optimalizační metody 

vhodné s ohledem na cíl práce, kterým je mimo jiné minimalizovat čas trvání výpočtu?     

 

Hodnocení tezí 

K tezím nemám zásadní připomínky, nicméně by jim prospěla lepší grafická úprava. 

Zejména sjednocení rozlišení a zajištění lepší čitelnosti os u grafů, sjednocení formátu 

tabulek atd. 

Závěr 

Předložená disertační práce splňuje formulované cíle a nezbytná kriteria kladená na 

disertantantku. Práce je přínosem pro rozvoj oboru a proto ji  

 

d o p o r u č u j i 

 

k obhajobě a v případě jejího úspěšného obhájení i udělení akademického titulu Ph.D.   

 

 

V Brně, 1.9.2015 

 

 

Ing. Antonín Skarolek, Ph.D 

Honeywell Intenational s. r. o. 
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627 00 Brno 


