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Diferenční rovnice a metody jejich řešení  

 

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 teoretické části       

9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Byla provedena kontrola na pagiátorství v IS/STAG, práce není plagiát. 

 

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): 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou diferenčního a sumačního kalkulu včetně Z-

transformace užívané při řešení diferenčních rovnic. V teoretické části je popsán matematický 

aparát související s těmito tématy, v praktické části je pak tohoto kalkulu využito při řešení 

ukázkových příkladů. Součástí práce je rovněž řešení vybraných úloh z teorie automatického řízení. 



 

Všechny body zadání byly splněny, závěry byly jasně formulovány. Autorka k danému tématu 

přistupovala zodpovědně a samostatně a pravidelně a systematicky využívala konzultací s vedoucí 

práce.  

Jedinou výtku mám k trochu chaotickému členění práce, kdy některé části kapitol mohly být 

seřazeny jinak a lépe. To ovšem nepovažuji za faktor, který by nějak zásadně snižoval úroveň práce.  

Naopak bych ráda vyzdvihla fakt, že k úspěšnému vypracování práce bylo potřeba nastudovat a 

osvojit si matematický aparát, který svou náročností přesahuje rámec matematických předmětů 

vyučovaných na FAI UTB, což autorka zvládla vesměs samostatně.  

Práce svým rozsahem a úrovní splňuje požadavky na tento typ práce a doporučuji ji k obhajobě.   
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