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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Předložená bakalářská práce velice přehledně shrnuje základní vlastnosti dynamických systémů a 
za použití programového prostředí Matlab prakticky demonstruje chování třech vybraných 
systémů – logistická rovnice, Hénonova mapa a Lorenzův systém, v závislosti na několika 
zvolených parametrech. Výstupem práce je zdařilé grafické znázornění základních charakteristik, 
např. Lameyrova schodiště, Ljapunovova exponentu, atraktoru či bifurkačního diagramu. Přílohou 
práce jsou současně samotné funkce naprogramované v prostředí Matlab, které jsou k dispozici 
případným zájemcům o výpočet a zobrazení těchto charakteristik.  
 
Práce je napsána srozumitelně, s minimem překlepů. Drobné nepřesnosti se objevují u Obr. 3.11 a 
3.12, kde uvedené rozdíly v počátečních podmínkách nesouhlasí s hodnotou uvedenou v textu; 
Obr. 3.36 má pravděpodobně nesprávný popisek; u Obr. 3.25 chybí popis jednoho ze 
zobrazovaných případů vývoje Lorenzova systému.  
 
Co se týče programové části práce, výsledné funkce jsou napsány přehledně, šikovně zapojují 
programy GNUPLOT, jsou snadno aplikovatelné, mimo jiné také díky interaktivnímu zadávání 
vstupních parametrů. Pro větší uživatelskou přívětivost naprogramovaných funkcí by bylo vhodné 
ke vstupním parametrům sepsat krátký popis, aby bylo i ostatním uživatelům jasné, co parametry 
představují. Programy využívají zabudovanou funkci Matlabu, která bohužel není součástí 
základní verze softwaru, ale je obsažena v nádstavbě, která je ošetřena samostatnou licencí. Bylo 
by dobré tuto skutečnost v práci zmínit. 
 
Celkově se domnívám, že jde o pečlivě připravenou bakalářskou práci, která prokazuje dobré 
znalosti studenta v rámci zadaného tématu. Doporučuji ji hodnotit stupněm výborně.  
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
K bakalářské práci nemám další otázky. 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
⌧ výborně   � velmi dobře   � dobře   � neprospěl/a 
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