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Prá e se zabývá numeri kým °e²ením Eulerový h rovni
tody (DGM) s d·razem na

pomo í nespojité Galerkinovy me-

hp-adaptivní metody. První dv¥ kapitoly popisují °e²ený problém a
hp-adaptivní algoritmusm. Aplika e tohoto algo-

p°íslu²né numeri ké metody, 3. kapitola pak
ritmu pro soustavu Eulerový h rovni

je popsána ve 4. kapitole. N¥kolik testova í h p°íklad·

je uvedeno v 5. kapitole.
e²ená problematika p°edstavuje pom¥rn¥ komplikovanou a komplexní úlohu, které se
student zhostil velmi dob°e. Prá e je napsána angli ky, velmi srozumiteln¥ s minimem

hyb a

obsahuje p·vodní výsledky. P°íslu²né metody a algoritmy byly implementovány do programu
Hermes vyvíjeného na University of Texas at El Paso a University of Nevada at Reno v USA.
K prá i mám následují í p°ipomínky a dotazy:
1. V £eském abstraktu je uveden pojem stla£itelné Eulerovy rovni e, který se nepouºívá,
správn¥ je Eulerovy rovni e pro stal£itelný plyn.
2. Jaký je d·vod k pouºití hierar hi ký h bázový h funk í ze sek e 3.1.2, kdyº u DGM lze
pouºít podstatn¥ jednodu²²í p°ístup. Pak projek e na niº²í °ád jsou triviální.
3. Pouºívají se v praxi visí í uzly libovolného stupn¥ opravdu bez jakéhokoliv omezení?
4. Algoritmus v sek i 3.4.2, krok F), pouºívá se opravdu jen projek e nebo n¥jaké dal²í
zhlazení?
5. Algoritmus v sek i 3.4.2, volba parametru ERRT je dána £ist¥ empiri ky? Domnívám
se, ºe její volba m·ºe dosti silne ovliv¬ovat efektivitu výpo£tu.
6. Algorithmus

hp-adapta

e: poukd °e²ení je nap°. nespojité, tak referen£ní °e²ení m·ºe

dát hypoteti ky hor²í výsledek neº-li °e²ení aktuální. Jak si s tím algoritmus poradí?
7. Sek e 4.5.2, prezentovaný indikátor byl p·vodn¥ odvozen pro po £áste h lineární aproxima i, pouºívá se n¥jaká modika e pro aproxima i vy²ího °ádu p°esnosti?
8. Sek e 5.1.2, GAMM kanál, výpo£et byl provád¥n s adapta í v £ase. Není podstatn¥
ry hlej²í napo£ítat sta ionární stav na hrubé síti a teprve poté adaptovat? Tneto p°ístup
samoz°ejm¥ vyºaduje a priorní informa i o existen i sta ionírního °e²ení.
P°edloºená prá e jednozna£n¥ spl¬uje poºadavky kladené na diplomovou prá i a proto ji
doporu£uji k obhajob¥ s hodno ením
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výborn¥.
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