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Práce se zabývá numerickým řešení lineární nestacionírní rovnice konvekce-diffuze s výrazně
dominující konvekcí. Tato rovnice je řešena pomocí metody konečných prvků s tzv. FCT (flux
corrected transport), která spočívá v korekci algebraických soustav vzniklých diskretizací. Prace
obsahuje popis základního matematického aparátu, metody konečných prvků, FCT korekce a pak
jeden numerický experiment.

Jedná se bezpochyby o zajímavé a užitečné téma. Dle mého názoru práce neobsahuje příliš
originálních výsledků, nicméne zpracování práce rozhodně triviální není, především díky tomu
že FCT korekce není zcela standartní přístup. Nastudování celé problematiky a její numerická
implementace vyžadovalo jistě nemalé úsilí. Z tohoto důvodu je třeba práci hodnotit jako úspěšnou.

Na druhou stranu, práce obsahuje několik nejasností, nepřesností a ne vždy působí zcela ucele-
ným dojmem. Práce budí dojem, že byla psána ve spěchu. Po jistém úsilí by šlo práci bezpochyby
vylepšit. Některé konkrétní připomínky jsou uvedeny zde:

• V první kapitole se zavádí řada prostorů funkcí, které se vůbec nevyužijí. Např. prostory
L∞, Lp

loc, norma prostoru W k,∞. Dále se zavádí Bochnerovy prostory aniž by bylo explicitně
zmíněno, že se jedná o Bochnerovy prostory.

• Definice 12 mi přijde zbytečná, předtím jsou zavedeny klasické konformní konečné prvky
a touto definicí se zcela na konci kapitoly zavádí konečný prvek v nejobecnější abstraktní
formě.

• V kapitole 2.2, definice slabého řešení rovnice (2.3), by bylo vhodnější psát d
dt (u(t), v) nebo

( ∂
∂uu(t), v). Stejně tak v (2.4).

• V kapitole 2.2, definice prostoru Wh využívá značení W 1,2, tentýž prostor na str. 6 pak H1,
což je sice ekvivalentní, ale mělo by se sjednotit.

• str. 12, řádek 4, zde je matice A, což ale není matice A z (2.7)

• str. 12, princip maxima by měl být definován, stejně tak co znamená vztah u ≥ 0, kde u je
vektor.

• Na str. 15 není jasné co to je lokální diskrétní princip maxima.

• V kapitole 4 by bylo jistě přínosné prezentování dalších experimentů.

• Seznam referencí mi nepřijde úplný, chybí např. práce D. Kuzmina uvedené v zadání práce.

K práci mám ještě následující dotazy:

• Jaká je fyzikální motivace podmínky divb = 0?

• Proč je důležitou podmínkou pro zachování principu maxima požadavek na M-matici?

• Proč vztah (3.1) reprezentuje stabilní schéma?

Všechny tyto dotazy jsou v práci zmíněny, že platí, ale není vysvětleno proč.

Navrhuji uznat tuto práci jako bakalářskou.
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