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Shrnutí obsahu práce

Práce se zabývá algoritmy generování výpočetních sítí pro metodu konečných prvků. V úvodu 
podává stručný přehled problematiky generování výpočetních sítí. V hlavní části se věnuje metodě 
genrování čtyřúhelníkových sítí pomocí generování duálních grafů. Celý netriviální algoritmus byl i 
implementován a otestován na zakladních příkladech.

Celkové hodnocení práce

Téma práce.  Zadání práce bylo velice obecné s tím, že v průběhu práce se student zaměřil na 
oblast generování čtyřůhelníkových sítí, které jsou žádané pro určité tipy numerických metod, 
např. spektrální konečné prvky.

Vlastní příspěvek.  Hlavním vlastním příspěvkem autora je pochopení a implmentace 
studovaného postupu generace sítí. Výsledný kód na generování sítí je k práci připojen.

Matematická úroveň.  Práce obsahuje základní pojmy z teorie grafů a tyto pojmy jsou rigorózně 
použity pro formulaci postupu generování sítě na dané oblasti.

Práce se zdroji.  Všechny zdroje jsou citovány. Práce podstatně vychází z reference [Now97 - 
D. Nowottny. Quadrilateral mesh generation via the dual graph method. 1997] Autor však v 
rámci pochopení postupu algoritmu a pro jeho implementaci netriviálně propojil některé 
nejasné kroky z této publikace.

Formální úprava.  Práce obsahuje chyby v přiměřeném množství k rozsahu. Některé 
typografické nedostatky (zarovnání řádků) se bohužel nepodařilo do finální verze odstranit. 

Připomínky a otázky

Generování čtyřúhelníkových sítí je důležitá úloha v mnoha numerických postupech řešení 
PDR metodou konečných prvků. Zatímco algoritmus automatického generování trojúhelníkových 
sítí je dobře zaveden pro čtyřúhelníkové sítě je takový postup stále předmětem zkoumání. Tato 
práce zkoumá a implementuje jeden z perspektivních přístupů k tomuto problému.

1. Jednou z dobrých vlastností tohoto postupu je jeho možnost zobecnění do 3D.
Jak přímočaré by takové zobecnění bylo?

Závěr

Práci považuji za vynikající a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci.
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