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Věcné chyby:
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podstatné četné závažné
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téměř žádné vzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet četné
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doporučuji nedoporučuji
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Připomínky a vyjádření oponenta:

Jádrem práce je kap.3, ve které je formulována počáteční úloha pro Burgersovu rovnici. Tato 
úloha je řešena metodou homotopie, v kombinaci s Laplaceovou transformací, aplikovanou na 
evoluční část operátoru Burgersovy rovnice. Metoda aproximuje řešení ve formě rozvoje do 
tzv. Heových polynomů. Tato nová technika byla předmětem bakalářské práce. Pro srovnání, 
autor konfrontuje novou techniku s obvyklou metodou charakteristik. Autor uvádí dva 
zajímavé příklady volby počátečních podmínek. 

Kap.1 a kap.2 mají rešeršní charakter. Několik drobných výhrad k textu jsem si s autorem 
vyjasnil na konsultaci.

Obrázky nemají adekvátní popisky, chybí označení os, což je škoda. Nicméně, tématicky i 
obsahově by práce mohla uspěšně konkurovat v soutěži SVOČ za předpokladu, že by autor 
dále pracoval s textem.

Doporučuji, aby práce byla uznána jako diplomová.

Otázky: 

1) Operátor N (str.2): volba prostoru k-krát spojitě diferencovatelných funkcí (jako oboru 
hodnot a Im operátoru N). Je to adekvátní volba v případě nelinearity typu Burgersovy 
rovnice (tj. viz Lemma 2)?

2) Komentujte, prosím, procedury, které vedly k obrázkům 3.1, 3.3 (realizace pevných 
bodů), a (numerická nebo symbolická?) realizace iteračních formulí pro Heovy 
polynomy (obrázky 3.2, 3.4, 3.5).
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