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Autorka hledá °e²ení rovnice se zpoºd¥ním pomocí Laplaceovy transformace. Ve V¥t¥ 35
prezentuje explicitní formuli pro °e²ení. Dále studuje r·st nalezeného °e²ení. Diplomová
práce sleduje zhruba první kapitolu £lánku [Kappel, 2006]. Teorii p°evypráví pro pouze
jednu rovnici a p°idává navíc pot°ebný aparát: dop°ednou a inverzní Laplaceovu trans-
formaci, Lebesgue·v-Stieltjes·v integrál. Pro ilustraci pouºití Laplaceovy transformace
na °e²ení ODR je vloºena Kapitola 5.

Na diplomové práci se mi líbí její uspo°ádání. Text obsahuje zajímavý výsledek spole£n¥
s ve²kerým pot°ebným matematickým aparátem. K tomu, aby mohl být pro dal²í £tená°e
uºite£ný, ale chybí d·kladn¥j²í rozmy²lení prezentace výsledk·. Text obsahuje mnoºství
elementárních chyb. Uvedu p°íklady v jednotlivých kapitolách.

V kapitole Laplaceova transformace mi nejvíce vadí chybné zavedení prostoru L1
+ na

stran¥ 6 (podmínka má být σf < +∞), pouºívání neplatných tvrzení
´ +∞
0 |f(t)|e−σf tdt <

+∞ a |f(t)| ≤ Ceσf t pro funkce f ∈ L1
+.

Ve V¥t¥ 15 o inverzní Laplaceov¥ transformaci mi není jasné, co autorka myslí holomorfní
funkcí na uzav°ené polorovin¥ <(z) ≥ a. Není mi pak jasné, jestli je moºné pracovat s
hodnotami F (a+ iω) v d·kazu. Na stránce 20 ur£it¥ není moºné integrovat p°es k°ivky
U a V . Tam F není de�nována.

V kapitole o Lebesgueov¥-Stieltjesov¥ integrálu mi vadí, ºe prodlouºení funkce η je v
Sekci 4.1 chybn¥ de�nováno. Je-li totiº b > a, není hodnota η(b+) de�nována. Zdá se mi,
ºe pokud za£neme od zleva spojité funkce η : [a, b] → R, nem·ºeme dostat uspokojivý
integrál, pro který platí Rieszova v¥ta. Ve V¥t¥ 27 se také spojitost zleva v b nep°ed-
pokládá. Dále je d·kaz V¥ty 17 nesrozumitelný. Volba otev°eného pokrytí [a, b − ε) je
²patn¥.

V Kapitole 6 se pouºívá zna£ení ‖ ·‖ pro normu v prostoru C([−r, 0]), viz nap°. strana 31
dole, a také v jiných prostorech spojitých funkcí, viz zn¥ní V¥ty 29 � má být v C([0, t]).
To je zna£n¥ matoucí. Nerovnost ve zn¥ní V¥ty 31 nedává pro komplexní z smysl. V¥ta 36
není zformulována.

U obhajoby by autorka práce mohla odpov¥d¥t na následující otázky

• Jak se dokáºe V¥ta 17?

• Je rovnice (5.1) speciálním p°ípadem rovnice (6.1)? Pokud ano, jak vypadá L, µη,
η, Ĝ(z), Y , L(φτ ) pro tento speciální p°ípad?

Záv¥r: P°edloºená práce je kompila£ní. Výsledek z [Kappel, 2006] dopl¬uje o pot°ebný
podp·rný aparát. Práci doporu£uji uznat jako diplomovou.

Sou£asn¥ je ale pot°eba °íci, ºe práci by prosp¥lo lep²í promy²lení d·kaz· a n¥kolikeré
následné £tení pro odstran¥ní nesrovnalostí.
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