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Využití obyčejných diferenciálních rovnic v praxi 

 

Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

12. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Bakalářská práce je strukturována a zpracována v souladu se zadáním, její cíle byly splněny. Autor 

přistupoval ke zpracování tématu zodpovědně, pracoval samostatně, o problematiku jevil zájem  

a pravidelně využíval konzultací s vedoucím práce. V praktických příkladech bylo při řešení 

diferenciálních rovnic mnohdy nutné provést složité  matematické výpočty, s nimiž si autor  

s přehledem poradil. To se také kladně odrazilo v celkovém hodnocení bakalářské práce.  

 

Autorovi se podařilo pokrýt širokou škálu aplikací diferenciálních rovnic v různých vědních 

discpilínách. Úlohy, které vybral, jsou zajímavé a věřím, že budou zpestřením výuky v předmětu 

Diferenciální rovnice vyučovaném ve třetím semestru na FAI UTB ve Zlíně.  

 



 

Bakalářská práce byla vysázena v typografickém systému LaTeX, což značně přispělo k velmi 

kvalitní grafické úpravě celé práce. 

Jedinou výtku mám k citacím literatury, bylo by vhodnější uvést zdroj u každého příkladu zvlášť, 

pro čtenáře by to bylo určitě přehlednější. 

 

Závěrem lze konstatovat, že bakalářská práce splňuje požadavky na tento typ práce a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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