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Předložená disertační práce je původním matematickým textem, který sestává ze čtyř
kapitol doplněných stručným úvodem, závěrem a seznamy publikací, obrázků a tabulek.
Práce se zabývá numerickým řešením singulárně perturbovaných lineárních konvektivně-
difuzních parciálních diferenciálních rovnic. V těchto úlohách se často vyskytují vnitřní
a hraniční vrstvy, ve kterých se řešení úlohy prudce mění. Standardní numerické me-
tody v těchto případech většinou selhávají, protože vypočtená přibližná řešení bývají
znehodnocená nefyzikálními oscilacemi. Tento problém je studován již několik desetiletí,
ale optimální přístup zatím nebyl nalezen. Předložená práce přispívá k této tématice ná-
vrhem nové metody a její analýzou.

První kapitola práce uvádí asymptotické rozvoje řešení singulárně perturbovaných
úloh v jedné a ve dvou dimenzích. Druhá kapitola podává přehled několika existujících
stabilizačních technik v jedné dimenzi a v jejím závěru se dokazuje konzistence, stabi-
lita a konvergence Il’inova–Allenova–Southwellova schematu. Třetí kapitola tvoří jádro
práce. Odvozuje se v ní nová numerická metoda, dokazuje se monotonie a koercivita,
provádí se analýza chyby a ukazuje se, jak zabránit ztrátě konvergence v L∞ normě a to
i pro nekonstantní data. Tato nové metoda je prvního řádu, ale v práci se popisuje, jak ji
zobecnit na metodu druhého řádu. Na závěr této kapitoly se uvádí podrobné numerické
příklady. Čtvrtá kapitola je dodatkem a obsahuje výčet známých teoretických výsledků,
které jsou podstatné pro matematickou analýzu z předchozích kapitol.

Hlavním přínosem předložené práce je nepochybně nová numerické metoda založená
na stabilizaci pomocí váženého residua (tak jako ve standardní SUPG metodě) a na
vhodné orientaci elementů sítě podél proudnic. To, spolu s vhodnou aproximací konvek-
tivního koeficientu, umožňuje získat přibližné řešení, které ostře vystihuje mezní vrstvy
a současně nemá nefyzikální oscilace. Velmi oceňuji důkladnou teoretickou analýzu nové
metody. Podrobně se dokazuje její monotonie (neboli diskrétní princip maxima), což
zaručuje neoscilující řešení. Velká pozornost se věnuje důkazu koercivity diskrétní bili-
neární formy, na které je nová metoda založena. Analýza pak vrcholí důkazem apriorních
odhadů chyby v energetické normě.

Za zmínku stojí také důkaz konzistence, stability a konvergence Il’inova–Allenova–
Southwellova schematu provedený ve druhé kapitole. Jde sice o známý výsledek, ale
předložený důkaz pečlivě sleduje všechny apriorní multiplikativní konstanty, což umož-
ňuje odhadnout jejich skutečnou velikost.

Nedostatky, které jsem v práci nalezl, jsou pouze drobné. Podmínky v sekci 3.2
(začínající na str. 55) připouští i triviální volbu konvektivního koeficientu b = 0 (v části
nebo v celé oblasti Ω). V tomto triviálním případě však některá uvedená tvrzení neplatí.
Např. na str. 60, na prvním řádku pod vztahem (3.30) není pravda, že existuje přesně
jedna hrana elementu orientovaná ve směru proudu, pokud bK = 0. Podobně na téže
straně, neplatí poslední nerovnost v (3.33), protože βs

j může být nula. Připouštím ovšem,
že triviální případ bK = 0 může být vyloučen podmínkami (A1) a (A2). To však není
zřejmé a zasluhovalo by si to vysvětlující komentář. Každopádně následující lemmata
a věty jsou v pořádku, protože v nich už je tento triviální případ vyloučen explicitními
předpoklady na konvektivní koeficient b.
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Další drobné nedostatky, kterých jsem si všiml, jsou již pouze formální. Na str. 39 na
začátku sekce 2.1.5 koliduje značení bublinových funkcí bj s označením konvektivního
koeficientu b. Nejviditelnější je to v sekci 2.1.7 na str. 44 pod rovností (2.51), kde bi
značí koeficient b zúžený na element Ki. Podobně, na str. 59 jsou v rovnosti (3.27)
dva členy červené. Toto zvýraznění není vůbec okomentované a není vysvětleno, že tyto
dva členy se odečtou díky známé jednobodové kvadraturní formuli pro lineární funkce
na simplexu. Překlepy v práci téměř nejsou. Objevil jsem pouze nadbytečnou mezeru
před tečnou na konci věty (str. 54, šestý řádek zdola) a znak −− místo dlouhé pomlčky
(str. 56, devátý řádek zdola).

K vlastnímu obsahu práce bych měl několik doplňujících otázek a komentářů. Ve
větě 3.4.1 se dokazuje koercivita v případě, že − div b je odražená od nuly v celé oblasti
Ω. Podobně věta 3.4.2 dokazuje koercivitu v případě div b = 0. Nebylo by možné tyto
výsledky zkombinovat a dokázat koercivitu i v případě, že − div b je na části oblasti
odražená od nuly a na části oblasti je div b = 0?

Nezodpovězenou otázkou zůstává, jak generovat sítě splňující podmínky (A1) a (A2),
viz str. 56. Je vůbec možné takové sítě sestrojit pro jakékoli vektorové pole b? Pokud
ne, lze charakterizovat taková pole b, pro která sítě splňující podmínky (A1) a (A2)
existují?

Na str. 55 se uvádějí klíčové nerovnosti (3.7), ve kterých se používá normalizovaný
gradient barycentrických souřadnic ∇λK,j/‖∇λK,j‖. Tento normalizovaný gradient je
však roven −nK,j, kde nK,j je vektor jednotkové vnější normály k j-té stěně simplexu
K. Nebylo by vhodnější formulovat tyto podmínky pomocí normály nK,j? Pak by totiž
mnohem lépe vynikl jejich geometrický aspekt.

Po formální stránce má práce velmi vysokou úroveň. Grafické a typografické zpra-
cování je výborné. Práce je vhodně členěna do logických částí a celkově se dobře čte.
Je psaná velmi dobrou angličtinou, i když drobné nedostatky se v ní najdou. Např. se
v ní používá sloveso “lay” místo “lie” (např. na str. 61, 62) nebo se používá “height of
a simplex” na místo vhodnějšího “altitude of a simplex” (str. 105).

Výsledky této disertační práce jsou podle mého názoru velmi aktuální a mají po-
tenciál k praktickému uplatnění. Hodnotné jsou především získané teoretické výsledky,
které rozšiřují naše znalosti o numerickém řešení konvektivně-difuzních úloh s převlá-
dající konvekcí. Věřím, že ve své budoucí práci Jan Lamač na tyto výsledky naváže
a zaslouží se o další rozvoj této problematiky. Kvalita předložené disertační práce jasně
dokládá dobré předpoklady Jana Lamače k samostatné tvořivé práci a proto vřele do-
poručuji, aby mu byl udělen titul Ph.D.
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