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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

S tématem elektromagnetické indukce a její aplikace v prospekční geofyzice se Bc. Martin Čochner 
seznámil již v bakalářské práci. Mým původním záměrem pro jeho diplomový úkol bylo odvození 
a naprogramování semi-analytického řešení problému pro speciální třídu vodivostních modelů ve 
válcových souřadnicích. Práce na tomto úkolu byla přerušena roční stáží Erasmus, po návratu  se 
diplomant chtěl více orientovat  na modelování metodou  konečných prvků a přes  mé (ne příliš 
důrazné) varování se  pustil do  řešení plně  trojrozměrného problému,  tedy úkolu,  který  svým 
rozsahem  odpovídá  spíše  doktorské  práci.  V  průběhu  práce  tak  diplomant  řešil  celou  řadu 
problémů. V matematické formulaci bylo nutné zvolit mezi  celkovým elektrickým polem, které 
vyžaduje vysoké prostorové rozlišení v blízkosti zdroje, a mezi sekundární formulací, která naráží 
na problém splnění rovnice kontinuity pro hustotu elektrického proudu. V oblasti tvorby programu 
bylo  rozhodující  využití  knihovny  deal.ii.  Ta  na  jednu  stranu  usnadnila  sestavování  matice 
problému, vyčíslování skalárních součinů v prostorech konečných prvků a navázání maticového 
řešiče, na druhou stranu však vynucovala použití šestistěnných konečných prvků, které mají horší 
vlastnosti při řešení Maxwellových rovnic v H(curl) prostorech než čtyřstěny. Vedla také k použití 
jazyka C++, se kterým nemám zkušenosti a diplomant tak byl v tomto ohledu odkázán sám na sebe 
a na dokumentaci knihovny. Netriviální bylo i zpracování výstupů a zobrazení výsledků, slaďující 
požadavky vizualizačního programu se  strukturou  výpočetní  sítě.  V  závěrečné  fázi,  vzhledem 
k výraznému překročení délky studia,  bylo rozhodující ukončení dalších experimentů  a  shrnutí 
výsledků  do  podoby  diplomové  práce.  Navzdory  výše  uvedeným  problémům  pokládám  cíl 
diplomové  práce  za  splněný.  Program  používající  celkové  elektrické  pole  byl  otestován  na 
analytickém řešení; program v sekundární formulaci umožnil opustit lokálně zahuštěnou síť, i když 
problém systematické chyby divergentní vazby zůstal nedořešen.  Ačkoliv k  praktickému využití 
vyvinutých programů zbývá ještě  dlouhá cesta,  diplomant  při práci na tak  náročném projektu 
načerpal rozsáhlé zkušenosti, které využije v budoucnu. Oceňuji zejména samostatnost diplomanta 
při rešeršní práci i formulaci problému a především při jeho implementaci a programování. 
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