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Disertační práce se zabývá problematikou inverzních úloh vedení tepla, které jsou účinným nástrojem pro 

stanovení okrajových podmínek pro numerické modely. Využití inverzních úloh v oblasti vedení tepla však 

je mnohem širší a zahrnuje i algoritmy pro adaptaci výpočtových modelů, které se používají pro řízení celé 

skály průmyslových procesů chlazení, kalení, tepelného zpracování a dalších.  Z tohoto pohledu je téma 

práce vysoce aktuální. 

 

Cílem práce je vývoj nových specifických metod pro řešení inverzní úlohy jak pro velmi rychlé tepelné děje 

tak pro materiály s  vysokou tepelnou vodivostí. Autor se věnuje těmto dvěma úlohám podrobně 

v samostatných kapitolách. Z výsledků vyplývá, že oba děje jsou pro inverzní výpočet komplikované a není 

možné jednoznačně rozhodnout, které z vyvíjených řešení je nejlepší. Ale i tento závěr je důležitý a ukazuje 

výhody a nevýhody vyvinutých metod. Autor zde splnil cíle práce tím, že vyvinul, použil a porovnal 

jednotlivé metody a  doporučuje pro dané úlohy ty optimální.   

 

Postup řešení problému je logický a správný. Vyvinuté metody jsou testovány nejprve na numerických 

příkladech a poté jsou aplikovány na experimentálně získaná data. Při testech na simulovaných 

(vypočítaných) datech jsou ověřeny růžné vlastnosti inverzních úloh, jako stabilita, časová náročnost, 

přesnost inverzního výpočtu a citlivost na nepřesnosti v experimentálních datech. 

 

Přínosem doktoranda je vyvinutí nových metod a modifikace metod stávajících pro řešení obtížných 

inverzních úloh vedení tepla, porovnání těchto metod na standartizovaném případu, prezentace zkušeností 

s různými metodami a doporučení pro používání těchto úloh.  

 

Disertační práce má velký význam pro praxi, tím, že pomáhá přesněji stanovit okrajové podmínky pro 

určitou třídu úloh. Toto následně umožní zpřesnit výpočetní modely používané v nejrůznějších oblastech 

technické praxe (konstrukce, příprava výroby, řízení a regulace technologických procesů) a tedy zlepšit 

relevantní technologie. Velký význam má práce i pro studium jevů přestupů tepla a to zejména 

v  komplikovaných případech. Význam práce je i v edukační rovině.  

 

Práce je napsaná přehledně a k jazykové úrovni nemám připomínky. Jsou použity obrázky jak barevné tak 

černobílé. Přitom obrázky černobílé znázorňující více závislosti jsou mnohdy málo přehledné. Z pohledu 

pohodlí čtenáře by mohly být obrázky ve kterých se vyskytuje větší množství křivek v barevné verzi.  

 

 

Věcné připomínky k práci 

  Popis metod je poměrně stručný. Z přehledu literatury a vlastních publikací je však patrno, že 

existuje podrobnější vysvětlení a dosti odkazů. 



 V kapitole 4.5,4.5.1 se diskutuje vhodný počet iterací. Není však zřejmé jaké kritérium pro 

ukončení procesu bylo použito respektive zda takové kritérium vůbec existuje. 

 

Dotazy k rozpravě 
 

1. Pro chlazení ocelových pásu po válcování za tepla (z doválcovací teploty cca 830°C na teplotu 

svinovací cca 580°C) se využívá chladící úsek vybavený velkým počtem chladících kolektorů (50-100). 

Měří se povrchová teplota pásu na vstupu a za chladící sekcí pyrometry. Která z inverzních metod by 

byla vhodná pro přesnější stanovení okrajových podmínek pro adaptaci modelu v online režimu?  

 

2. V technické praxi je možné uvažovat extrémně rychlé tepelné děje. Jako příklad uvedu laserový pulz, 

který ohřeje nebo dokonce roztaví povrch kovu. Uveďte čím jsou limitovány možnosti vyhodnocování 

experimentů s extrémně rychlými nebo krátkými změnami okrajové podmínky a jak je možné 

uspořádáním experimentu dosáhnout vyhodnotitelnosti nebo dokonce zvýšení přesnosti získaných 

okrajových podmínek. 

 

 

Teze disertační práce 

 

Teze jsou dostatečně obsáhlé, aby z nich mohl čtenář dostat přehled o současném stavu 

problematiky, metodách řešení a hlavních výsledcích práce. Závěr dobře shrnuje dosažené 

výsledky.  

V tezích by bylo vhodné doplnit jasné a stručné vymezení cílů práce. Úvod by také mohl být 

rozšířen o poněkud podrobnější popis obsahu práce.  

 

 

Závěr 

 Předložená disertační práce Ing. Jana Komínka obsahuje hodnotné výsledky, Práce splnila 

vytčené cíle a je v souladu s požadavky kladenými na disertační práce. Proto ji 

 

 

d  o  p  o  r  u  č  u  j  i 

 

 

k obhajobě. 
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