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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
V předložené práci se autorka zabývá stabilitou nespojité  časoprostorové Galerkinovy metody, 
aplikované na nestacionární,  obecně nelineární  konvektivně-difúzní problémy.  V prvních dvou 
kapitolách autorka formuluje spojitý problém a uvádí jeho diskretizaci v prostoru tak i v čase 
s  použitím  nespojité  Galerkinovy  metody.   K  diskretizaci  difúzního  členu  je   použita 
nesymetrická,  symetrická  tak  i  neúplná  verze  této  metody.  Navíc  do  schématu  jsou  zahrnuty 
penalizační  členy.  Ve  třetí  kapitole  jsou  uvedeny  její  vlastní,  původní  výsledky.  V  devíti 
lemmatech (Lemma 4-Lemma 12) jsou postupně odvozeny odhady jednotlivých členů přibližného 
řešení U (vyjádřeného ve vzorci (3.24)) pomocí speciálních norem. Pomocí konceptu diskrétních 
charakteristických  funkcí  je  v  závěru  třetí  kapitoly  ukázáno,  že  analyzované  schéma  je 
nepodmíněně  stabilní  (Theorem  3),  což  představuje  hlavní  teoretický  výsledek  předložené 
diplomové práce. V poslední čtvrté kapitole autorka uvádí numerické experimenty (na příkladu 
nelineární Burgersovy dvourozměrné rovnice s lineární difúzí), které ověřují teoretické výsledky. 



Odvození odhadů je složité a vyžaduje hlubší znalosti jak z fukcionální analýzy tak i z numerické 
matematiky. Získané výsledky považuji za velmi cenný příspěvek v teorii řešení konvektivně-
difúzních problémů pomocí nespojité Galerkinovy metody. Práce je sepsána v angličtině. Nenašel 
jsem v ní žádné podstatné chyby.  V níže uvedeném seznamu uvádím všechny nalezené (převážně 
tiskové) chyby, které nemají žádný vliv na dokázovaných tvrzeních.  Jsou zcela nepodstatné a 
snadno se dají odstranit.

Seznam chyb. 
1. str. 4, 9.ř. shora, místo d=2 má být d=3
2. str. 19, 5., 6., 9., 10. a 12. ř. shora,  místo znaménka +  má být – u členu || Um-1^(_)|| 2

3. str. 29, 5.ř. zdola, místo Cw  má být cw (malé písmeno)
4. str. 31, 1.ř. shora, místo konstant má být constant
5. str. 34, 6.ř. zdola, místo konstant má být constant
6. str. 34, 3.ř. zdola, místo k=1 (v indexech)  má být k=0 
7. str. 35, 9.ř. shora, místo i,j =1   má být i,j =0 a  místo i =1   má být i =0
8. str. 36, 1. ř. shora,  místo inequality má být equation
9. str. 37,  Part I., c1 s vlnkou=c1 a c2 s vlnkou =c2 a ve vzorci (3.79) před prvním integrálem  

má být c1 místo L1/2 τ m

10. str. 37, 6.ř. zdola,  místo ||Ul ||...  má být  ||U||... (pravá strana v (3.82))
11. str. 38, 9.a 3.ř. zdola, chybí k3 před druhým a třetím integrálem
12. str. 38, 6.ř. zdola a str.39, 3. ř. shora,  chybí 1/2(...+...)
13. str. 39, 1. ř. shora, místo β0} má být  β0 k3}
14. str. 39, 10.ř. shora, ve jmenovateli místo 4 má být 8
15. str. 39, 2.ř. zdola, místo c* má být  c3 s vlnkou 
16. str. 40, 1.ř. zdola,  místo || Uj-1 ^ -|| 2 má být || U j ^-|| 2

17. str. 41, 6.ř. shora,  na pravé straně chybí +|| U0^-|| 2

18. str. 41, 12.ř. zdola, v první výraze zleva místo +c τj ) má být  +c τj+1)
19. str. 41, 4ř. zdola, v druhém součtu na pravé straně nerovnosti místo m má být m-1

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: Nemám žádné.
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