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Shrnutí obsahu práce

V první kapitole jsou uvedeny základní pojmy z oblasti nelineárního a zejména kvadratického progra-
mování, včetně KKT podmínek optimality. Velká pozornost je věnována úlohám se separovatelnými
konvexními omezeními, jakými jsou jednoduché meze nebo sférická, eliptická a kónická omezení.
Druhá kapitola je věnována popisu algoritmů pro řešení úloh kvadratického programování se sepa-
rovatelnými omezeními. Jsou zde popsánny a podrobně zdokumentovány algoritmy, jejichž konečná
verze je dílem autora disertační práce, a stručně zmíněny další algoritmy, sloužící pro porovnání
účinnosti. Třetí kapitola je věnována aplikacím. Algoritmy popsané ve druhé kapitole jsou použity
na řešení různých praktických úloh, jakými jsou úlohy kontaktní mechaniky a granulární dynamiky.
Kromě zdárného vyřešení vybraných úloh byly získány zkušenosti s jednotlivými algoritmy, což je
zdokumentováno mnoha tabulkami, grafy a výkonnostními profily.

Celkové hodnocení práce

Zhodnocení stanovených cílů. I když zadání není v práci explicitně uvedeno, byly zcela jistě sta-
novené cíle splněny. Práce je velmi obsáhlá a pěkně napsaná. Metody a algoritmy vyvinuté
autorem disertační práce jsou podrobně popsány a matematicky analyzovány a numerické ex-
perimenty ukazují jejich vysokou účinnost. Poslední kapitola věnovaná aplikacím je excelentní.

Přínos autora. Jako hlavní přínos autora vidím vývoj nových algoritmů pro řešení úloh kvadratic-
kého programování se separovatelnými konvexními omezeními a jejich úspěšnou implementaci
v systému Matlab a v programovacím jazyku C. Nejhodnotnější je poslední kapitola, která je
věnována úlohám geometrické optimalizace, kontaktním úlohám bez tření i se třením a úlo-
hám granulární dynamiky. Tuto úlohy jsou převáděny na úlohy kvadratického programování se
separovatelnými omezeními a řešeny pomocí algoritmů popsaných ve druhé části práce.

Význam práce. Algoritmy popsané v této práci umožní efektivní řešení mnoha komplikovaných
fyzikálních a technických úloh. Problematika kvadratického programování je na katedře apli-
kované matematiky VŠB studována již mnoho let. Byly přitom dosaženy vynikající výsledky
doložené řadou publikací v odborných časopisech. Tato práce rozhodně přispěje k rozvoji této
problematiky.

Formální úprava. Formální úprava práce je velmi dobrá. Některé připomínky uvádím v samostat-
ném odstavci. Jazyková úroveň se mi zdá vynikající, i když nejsem pro posuzování angličtiny
zcela kompetentní.

Publikace studenta. Autor uvádí pět kvalitních publikací (dvě již vyšly, dvě jsou přijaty k pu-
blikování a pátá byla zaslána do redakce, nevím ale co znamená submitted to IF) a řadu
konferenčních příspěvků, což je výrazně nad průměrem absolventů doktorandského studia.

Závěrečné vyjádření. Práci považuji za vynikající a doporučuji ji k obhajobě.



Připomínky

• Str. 40: Značení použité v oddílu 1.4.1 je poněkud matoucí. V lemmatu 1.3.7 se používá funkce
hj(x), kde hj : Rn → R a x ∈ Rn, zatímco v (1.28) vystupuje funkce hj(x), kde hj : RIj → R
a x ∈ RIj . Pro zvýšení srozumitelnosti se tyto dva případy obvykle rozlišují, takže v (1.28)
by mělo být (například) h̃j(x̃), kde h̃j : RIj → R) a x̃ ∈ RIj . Tato nejednoznačnost je nejvíce
patrná v oddílu 1.6.2, kde se na začátku píše Ω := {x ∈ Rn : x ≥ l) a vzápětí se definuje
hj(x) := lj − x, hj : R → R.

• Str. 41: V oddílu 1.4. se definují různé typy gradientů. Předpokládá se přitom, že omezení
jsou separovatelná. I když se autor v části věnované aplikacím zabývá převážně separovatel-
nými omezeními, bylo by vhodné definovat v úvodní kapitole tyto gradienty obecněji (i pro
neseparovatelná omezení).

• Str. 42: Název redukovaný gradient pro výraz (1.33) se mi zdá nevhodný. Jelikož g̃α(x) ∈ Rn,
nejde o žádný redukovaný vektor (vektor dimenze nižší než n). Tento vektor by se dal nazvat
globálním promítaným gradientem (pro α malé obvykle platí g̃α(x) = gP (x)). Redukovaný
gradient se obvykle definuje vztahem g̃R(x) = ZT g(x), kde sloupce matice Z tvoří ortonormální
bázi v ortogonálním doplňku podprostoru určeného normálovými vektory aktivních omezení
(g̃R(x) má dimenzi n−m , kde m je počet aktivních omezení).

• Str. 83: Autor popisuje několik algoritmů pro řešení úloh kvadratického programování se se-
parovatelnými omezeními. Z výsledků numerických experimentů uvedených v aplikační části
práce vyplývá, že zdaleka nejúčinnější jsou algoritmy SPGQP a MPRGPS. Zatímco algoritmus
SPGQP je podrobně analyzován a popsán v oddílu 2.1.4, algoritmu MPRGPS je věnováno
pouze několik řádků v oddílu 2.4.5. Také geneze tohoto algoritmu od MPGP k MPRGP je
popsána velmi vágně. I když autor disertační práce není autorem algoritmu MPRGPS, bylo by
účelné uvést jeho detailnější popis včetně pseudokódu podobného tomu na str. 66.

Otázky

• V oddílu 2.3 autor věnuje mnoho místa popisu a analýze algoritmu APGD, který je podle
výsledků uvedených ve třetí kapitole zcela neefektivní. Autor by měl zdůvodnit, proč se ve
své práci tímto algoritmem tak podrobně zabývá, když mu jeho špatné vlastnosti musely být
známy.

• Autor by měl vysvětlil netradiční definici výkonnostního profilu. Obvykle tento profil začíná
nenulovou hodnotou pro τ = 0 (nikoliv pro τ = 1). Z autorova výkladu není jasné co se na
obrázcích znázorňuje.
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