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Připomínky a vyjádření oponenta: Práce sestává z odvození stlačitelných Navierových-
Stokesových rovnic, formulace diskretizace nespojitou Galerkinovou metodou, popisu řešení 
odpovídajících algebraických úloh pomocí multigridu a numerických výsledků.Teoretické 
části představují materiál převzatý z literatury, jeho výklad je však přehledný a povětšinou 
srozumitelný. Je zarážející, že stlačitelné Navierovy-Stokesovy rovnice jsou podrobně 
odvozovány ze základních zákonů zachování, zatímco diskretizace nespojitou Galerkinovou 
metodou je uvedena bez jakéhokoliv odvození či alespoň vysvětlení. To vzbuzuje dojem, že 
autor pouze opsal vztahy bez hlubšího porozumění. Numerické experimenty jsou provedeny 
pro Burgersovu rovnici, avšak v práci je uvedena pouze diskretizace nestlačitelných 
Navierových-Stokesových rovnic. Není tedy vůbec jasné, jak byla Burgersova rovnice 
diskretizována, dokonce není ani zmíněno, která varianta nespojité Galerkinovy metody byla 
použita. Výsledek práce je rozpačitý, neboť z něj plyne, že použití multigridu vede k mnohem 



pomalejšímu řešiči než dosavadní aplikace metody GMRES, což neodpovídá výsledkům 
publikovaným v literatuře. K části věnované multigridu a numerickým experimentům mám 
několik otázek a komentářů:

1) Proč je formulován odděleně h-multigrid a p-multigrid? Víceúrovňové algoritmy 
můžeme přeci formulovat pro obecnou hierarchii prostorů a teprve při konstrukci 
operátorů prolongace a restrikce se zajímat o to, jak jsou tyto prostory definovány.

2) V části věnované h-multigridu je používán stejný operátor restrikce pro residuum i pro 
řešení. To je dle mého názoru chybně.

3) Část věnovaná p-multigridu není zcela srozumitelná, např. jsou uvedeny dva různé 
vztahy pro tentýž operátor, viz (4.39) a (4.40).

4) Nerozumím tvrzení, že p-multigrid s Jacobiho zhlazením má tendenci potlačovat 
nespojitosti, které je uvedeno na str. 47. Velikost nespojitotí je vlastností přibližného 
řešení, které by algebraický řešič neměl podstatně ovlivňovat. Z toho lze usuzovat, že 
chyby vzniklé při řešení algebraických úloh byly příliš velké.

5) Multigrid se často používá jako předpodmínění pro GMRES či jiné krylovovské 
metody. Byla tato možnost testována?
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