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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Předložená diplomová práce se věnuje krylovovským metodám pro řešení soustav lineárních
algebraických rovnic, kde pro daný lineární model A máme k dispozici sadu p lineárně

nezávislých pozorování uspořádaných ve sloupcích matice pravé strany B. Tím dospějeme k řešení
maticového problému AX = B, pro nejž lze využít různá zobecnění klasických krylovovských
metod pro úlohy s vektorovou pravou stranou. V práci jsou podrobně odvozena a popsána dvě
zobecnění vždy pro dvě vybrané metody - GMRES a LSQR. Blokové zobecnění je založeno na
konstrukci ortonormální báze Krylovova prostoru blokovým Arnoldiho procesem, zatímco
globální zobecnění konstruuje bázi ortonormální ve smyslu F-skalárního součinu výpočetně
úspornější cestou. Poslední kapitola je věnována srovnání numerického chování všech čtyřech
metod (a dále jejich klasických variant) na numerických experimentech pro matice zkonstruované
uměle a matice ze standardních testovacích kolekcí. Testování probíhalo v prostředí MATLAB na
vlastních implementacích algoritmů uvedených v příloze práce.
Práce je psaná srozumitelně a pečlivě. Vlastní přínos spatřuji v první řadě v podrobném a
unifikovaném odvození zvolených metod maticovou cestou a vysvětlení principů jejich fungování,
především rozdílů v konstrukci báze blokových Krylovových prostorů a ve velikosti získaných
projektovaných aproximačních problémů. Další přínos představuje experimentální část práce, kde
pro účely porovnání konvergenčního chování autor provedl vlastní imlementaci všech
diskutovaných metod jednotným způsobem. Je třeba uvést, že testování zahrnovalo i implementaci
blokové metody GMRES s deflací, která není v příloze zahrnuta, neboť byly pro prezentaci
zvoleny testovací úlohy, kde k deflaci nedocházelo.
Práce splnila zadání a všechny požadavky kladené na diplomovou práci.
Práci
 doporučuji
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně  velmi dobře  dobře  neprospěl/a
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