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Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta: 
 
Přehledně zpracované aspekty volby stabilizačních parametrů tau_h a jejich adaptace y_h 
v metodě SUPG na základě minimalizace dvou indikátorů chyby s jasnou  myšlenkou 
algoritmizace, ale s jejím poněkud méně srozumitelným nebo neúplným výkladem. To platí i 
pro jinak srozumitelné vysvětlení výpočtu gradientů na základě řešení duálního problému 
v rámci čtyř použitých gradientních metod pro minimalizaci funkce více proměnných. Vysoce 
oceňuji provedené numerické experimenty, jejich rozsah (4 příklady, 2 sítě, 2 indikátory 



chyby, 4 gradientní metody) a kritické zhodnocení výsledků s výhledem na  další vývoj 
navržené metody. Jedná se o původní výsledky, jejich rozbor přináší další podněty pro 
pokračování vývoje navržené metody. V tomto bodě výborná práce. 
 
Během výkladu se autor dopustil některých nepřesností ve vyjadřování, které nejsou nijak 
závažné, nicméně snižují kvalitu diplomové práce a pro úplnost je uvádím. Jedná se například 
o pojmy worse minimum, good minimimum, best minimum, narrow minimum, almost ideal 
solution. Otázkou ale zůstává smysluplnost uvádění algoritmů, v nichž jsou nedefinované 
hodnoty a nelze je tedy použít. Odkaz na literaturu chybí. Jedná se o Algoritmy 2, 3, 4, 6, 8, 
10. V části věnované numerickým výsledkům je na obrázcích graficky znázorněno Solution of 
Example 1, 2, 3, 4, aniž by bylo definováno, o jaké řešení se jedná. V práci je definováno 
pouze discrete solution. Není definována veličina L2 residue, není tedy jasné, co je na 
obrázcích s touto veličinou znázorněno.  
 
Nedefinované pojmy a veličiny (číslo vlevo odkazuje na stránku v elektronické verzi DP 
v SISu, tištěná verze DP má stránkování o +1 stránku posunuté ):  
 
3 definiční obor formy a_h a residua R_h, vztah formy a(.,.) a a_h(.,.) 
3 nabla_h není definováno, Delta_h není definováno 
3 „an effect of adding diffusion, see the second term on the right hand side of (1.6)“ : jak 
souvisí druhý člen na pravé straně (1.6) s přidanou difúzí?  
7 význam U_0 nejasný, neuveden definiční obor J ani definiční obor a obor hodnot zobrazení 
N 
9 neuveden definiční obor  I_h s vlnkou 
9 stejné značení různých reziduí R_h v (1.6) a (2.15), různé počty argumentů 
9 na str. 2 se zavádí pojem discrete solution, zde se používá exact solution u_h s vlnkou, aniž 
bylo definováno 
 10   není definován transponovaný operátor (partial_w R_h)´, nejsou definovány hranaté 
závorky 
13 nedefinované Delta_h, nabla_h, definiční obor a obor hodnot operátoru 
16 hledá se alpha_k, není uveden význam alpha_star 
17 f_k není definováno 
17 Algorithm 2 není definováno alpha_max , c_1, c_2, počáteční i, alpha_i – 1 je podezřelé, 
není definován význam alpha_star 
18 Algorithm 3 není uvedeno, co a pomocí jakých hodnot se má interpolovat, pro kubickou 
interpolaci jsou třeba 4 hodnoty, přitom funkce Zoom má jen dva parametry, definice 
phi(alpha) je uvnitř cyklu, není definováno c_1,  j a  alpha_j 
18 f_k nebylo definováno 
18 v (3.6) není uvedeno, kde se uvažuje gradient, skalární součin se definuje pomocí tečky, 
skalární součin v (3.5a) je bez tečky. 
19 v (3.7) není uvedeno, kde se uvažuje gradient 
20 chybějící text v Algorithmu 4:  is sufficient  co?   
20 pojem objective function není definován 
20 worse minimum   
22 around the optimum, optimum – nedefinovaný pojem 
22 compact approximations nedefinováno 
22 curvature information nedefinováno,  používá se na str. 24 
23 m_k+1 match gradient of f   jak se to zapíše matematicky? 
23 v (3.14) chybí nabla, není vysvětlen význam tohoto vztahu 



23 jak se určí H_0 v (3.18), jak se určí alpha_k nic neříká 
24 Hessian H_k, předtím bylo inverse Hessian H_k nepřesné vyjadřování, volba H_k^0, volba 
H_0 
24 počet násobení 4mn+n, n není definováno 
25 Algorithm 6 pro k=0? Volba x_k, ..., x_{k-m}? 
25 význam alpha_i v Algoritmu 6 vzhledem k délce kroku alpha_k 
27 curvature condition – násobení dvou sloupcových vektorů nedefinováno 
29 Algoritmus 10 : k=0 a nikde se nemění, při provádění Algoritmu 9 není definováno g, z ani 
další veličiny,  pro aplikaci Algoritmu 8 není definováno g, jak probíha Algoritmus 8 pro 
k=0?   
30 tau_h from initial SUPG method nedefinováno 
30 good minimum 
33 good solution  
35 exponential boundary layer at x=1 
35 řešení příkladů je zobrazeno graficky, není definováno o jaké řešení se jedná 
37 definice best minimum 
38 very large safety bound  
38 Phi, Phi_best je minimum čeho? 
39 residue je co? L2 residue je co? Počítá se jak? 
45 exact solution, solution of the SUPG method, best solution chybí definice 
45 SUPG solution is the starting point  
53 narrow minimum 
 
Nepřesné vyjadřování: 
4 Je druhý odstavec týkající se konvergence řešení (1.7) k řešení původního problému (1.1)   
korektně formulován? 
6 předposlední řádek - neúplná věta 
9 předpoklad fréchetovských derivací – R_h má mít dva argumenty,  
10 nejasný vztah (2.19), nejasná věta „behaviour of this operator can be represented“  
14 Hessian matrix – Hesse matrix, 22 
15 Hessian ve významu matice, obvykle se používá pro determinant 
18 odkaz na quadratic model, ten ale nebyl v 3.1 zmíněn 
19 full step, step p_k – kontrastuje s předchozím, kdy p_k bylo označeno jako direction a 
alpha_k jako step 
20 myšlenka steepest descent algoritmu (Algorithm 4): není vysvětlena význam  podílu 
čtverců absolutních hodnot gradientu f v bodech x_k a x_k+1 
21 Algorithm 5 bez vysvětlení a bez odkazu 
22 we update B_k ... to account for the curvature measured during the most recent step. 
25 odkaz na B_k+1 v (3.19), tam se však B_k+1 nevyskytuje, přestává používat značení H_k 
25 jak souvisí B_k a H_k? 
30 function has ... a lot of dimensions vyjadřování 
30 decrease of the function is not sufficient 
30 This strategy is the best one 
32 chybějící závorky v odkazu na 3.30 
33 Obr. 4.2. je ve sporu s větou If the upper safety bound was suficiently small we could use 
large initial trust region 
34 leg of the triangle 
36 Př. 3: Neumannova podmínka neodpovídá formulaci problému, Dirichletova podmínka 
neodpovídá obrázku 4.7   



38 chybné odkazy (4.3), (4.2) 
41, 42 chybějící měřítka na svislé ose 
45 chybný odkaz na Figure 4.5 
46 chybný odkaz na Figure 4.6, 4.7, 4.8, prohozené obrázky 4.16a a 4.16b 
47 almost ideal solution nepřesné 
47 better results on the anisoptropoic mesh then on the isotropic – better v jakém smyslu? 
53 závěr týkající se safety bound for y_h odporuje obrázku 4.2 a (3.30) 
54 ... the solution with the higher value of the error indicator is better in Fig. 5.1 – přesnější 
aproximace řešení by měla být ta, pro kterou je indikátor chyby menší, nikoliv větší 
 
Poznámka ke gramatickým chybám a přepisům 
 
časté vynechávání členů v angličtině u úvodní části  DP 
8 chyba ve znaménku u f 
9 for the following (in what follows) 
10 chybějící vlnka v argumentu rezidua R_h odpovídajícího omezení N(U,alpha)  
11 v (2.25) má být I_h s vlnkou 
19 algorithm which use ...  
19 v (3.9) chybné znaménko 
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