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Abstrakt:

Rostoucí důležitost a komplexnost počítačových simulací ve všech oblastech lidské činnosti vyžaduje výstavbu
teoretického rámce, který by umožnil posoudit přesnost a spolehlivost takovýchto simulací. Dobře vystavěný
teoretický rámec je klíčovým znakem odlišujícím metodou pokus-omyl vystavěné počítačové simulace s
problematickou výpovědní hodnotou od počítačové analýzy, která předem garantuje kvalitu výstupů a optimální
využití dostupných výpočetních prostředků. Teoretický rámec však povětšinou v praxi neexistuje a mnoho zásadních
problémů spadajících do této oblasti zůstává nevyřešeno, neboť jejich zvládnutí předpokládá nejen špičkové znalosti
v oblasti numerické matematiky a výpočetní techniky, ale i - v případě matematických modelů v mechanice kontinua
- abstraktní teorie parciálních diferenciálních rovnic. Předkládaný projekt povede ke vzniku víceoborového týmu,
který bude jako celek disponovat znalostmi nutnými k výstavbě odpovídajícího teoretického rámce pro počítačové
simulace v aplikovaných vědách a technice, a který zásadním způsobem přispěje k pokroku v této oblasti.

Komentář panelu k návrhu projektu:

Komentář oborové komise k návrhu

V návrhu projektu se předpokládá účast velmi vysokého počtu pracovníků. Chybí ale podrobné rozpracování
koordinace a interakcí mezi jednotlivými tématy, týmy i jednotlivci. Synergie není zřejmá. Plánované úvazky
jednotlivců jsou vzhledem k povaze a cílům projektu relativně malé, plánované finanční náklady nejsou zcela v
souladu se zadávací dokumentací. Ve srovnání s dalšími projekty v soutěži oborová komise nedoporučuje
financování.

Stanovisko předsednictva k návrhu

Předsednictvo souhlasí s hodnocením a doporučením oborové komise a rozhodlo o neudělení grantu.
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