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 Doktorand se v disertaci komplexně zabývá diskretizací kontaktních úloh 

s Coulombovým třením, teoretickou analýzou vlastností získaných diskrétních úloh a jejich 

numerickým řešením. Hlavním prostředkem k diskretizaci i numerickému řešení takových 

úloh je metoda konečných prvků. Jde o aktuální problematiku, která nachází přímé uplatnění 

v teorii výpočtové matematiky a má aplikace v technické praxi. 

 Práce má čtyři kapitoly a dva dodatky. První kapitola je věnována diskretizaci 3D 

statické kontaktní úlohy s izotropním a ortotropním Coulombovým třením a s koeficienty 

tření, které závisí na řešení. Pro diskrétní úlohu jsou uvedeny podmínky zaručující existenci a 

popřípadě i jednoznačnost řešení. 

Druhá kapitola je zaměřena na diskretizaci 2D statické kontaktní úlohy s izotropním 

Coulombovým třením, kde koeficient tření nezávisí na řešení, a na analýzu lokálního chování 

řešení úlohy. Kapitolu uzavírá jednoduchý příklad. Ve třetí kapitole doktorand zkoumá 

vlastnosti větví řešení této kontaktní úlohy parametrizovaných koeficientem tření nebo 

vektorem zatížení. Jsou odvozeny podmínky, za nichž existuje lokální větev řešení v okolí 

zvoleného bodu. Algoritmus po částech hladké Mooreovy-Penroseovy kontinuace typu 

prediktor-korektor je pak použit pro numerické sledování takové větve řešení. Kapitola je 

ukončena numerickým příkladem, který popisuje úlohu z technické praxe. 

 V kapitole 4 se disertant zabývá prostorovou semidiskretizací dynamické kontaktní 

úlohy s izotropním Coulombovým třením a koeficientem tření, který nezávisí na řešení. Pro 

získání časové diskretizace autor aplikuje modifikovanou metodu redistribuce hmoty původně 

odvozenou pro úlohy bez tření. V závěru kapitoly je uveden příklad. 

 Dodatky jsou věnovány základním výsledkům teorie po částech diferencovatelných 

funkcí a Mooreově-Penroseově kontinuaci. 

 

 Autor v práci uvádí několik zajímavých původních výsledků, z nichž většinu již dříve 

publikoval. Pro diskrétní úlohu jsou v první kapitole pomocí věty o pevném bodu odvozeny 

podmínky zaručující existenci a popřípadě i jednoznačnost řešení. Pro diskrétní úlohu 

v kapitole 2 jsou též uvedeny takové předpoklady a pomocí věty o implicitních funkcích jsou 



odvozeny podmínky, za nichž existuje v okolí zvoleného referenčního bodu lokální 

lipschitzovská větev řešení parametrizovaná zatížením. Klasická Mooreova-Penroseova 

metoda kontinuace je ve třetí kapitole modifikována tak, aby procházela i body, v nichž úloha 

není diferencovatelná. Ve čtvrté kapitole je zvláštní pozornost věnována podmínkám, za nichž 

je odvozená semidiskretizace korektní, což je podstatné pro stabilitu numerického řešení. 

 Doktorand získal přehled o rozsáhlé problematice kontaktních úloh s třením včetně 

přehledu o literatuře z oboru a tyto poznatky použil při přípravě disertace. Součástí práce 

doktoranda byla také počítačová realizace některých výpočtových postupů. 

 Celá práce je nesporným přínosem pro rozvoj teoretické analýzy diskrétních 

kontaktních úloh s třením a přináší v této oblasti nové poznatky. Výsledky disertace najdou 

aplikace při řešení aktuálních technických problémů. Důležitou součástí práce jsou ověřovací 

numerické experimenty. Disertace je napsána přesně, pečlivě a přehledně a je doplněna řadou 

obrázků a grafů. 

 Na základě předložené disertační práce jsem přesvědčen, že doktorand Mgr. Tomáš 

Ligurský prokázal předpoklady pro samostatnou vědeckou práci, a doporučuji jeho disertační 

práci k obhajobě pro získání akademického titulu Ph.D. 

 

 

 

Praha 21. července 2011 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Karel Segeth, CSc. 

Matematický ústav AV ČR 


