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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Bakalářská práce pana kolegy Lukáše Lejdara zapadá do dlouhodobějšího záměru, v jehož rámci 

bylo zadáno několik prací zaměřených na chaotické chování nelineárních systémů a jejichž vedlejším 

produktem bylo porovnání jednotlivých vývojových prostředí právě účel tohoto modelování; Mathematica, 

MAPLE V, IDL a MATLAB v případě předložené práce. Práce byla zaměřena na numerické simulace v 

tomto systému a autor konstatuje, že MATLAB je tomto směru poměrně dobrou volbou. A to zřejmě mj. 

díky poměrně snadnějšímu způsobu programování, např. díky slabší dynamické kontrole typu. Ačkoliv si 

uvědomuji, že toto konstatování je do jisté míry subjektivní a někdo jej může považovat naopak za 

nevýhodu,  z bakalářské práce plyne, že pro „rychlé“ vytvoření demonstračních programů je MATLAB 

poměrně přístupný. 

Po obsahové stránce je práce zaměřena na simulace chování nejběžněji uváděných nelineárních 

systémů: logistické rovnice, Hénonova a Lorenzova systému. Kolega L. Lejdar postupně zkoumá jejich 

stacionární, periodické a chaotické chování, včetně např. metastabilních stavů, a vysvětluje pojmy jako je 

fázový prostor dynamických systémů, Ljapunovovy exponenty, bifurkační diagram atd. Na tomto  místě 

poznamenejme, že vědecká obec není v definování pojmu deterministicky chaotického chování jednotná 

(viz např. R. L. Devaneyho definice nebo definice K. T. Alligood et al.). Nicméně z bakalářské práce je 

zřejmé, jaké podstatné „praktické“ vlastnosti deterministicky chaotické chování představuje, tj. zejména 

citlivou závislost na volbu počátečních podmínek. Tato skutečnost je v práci výstižným způsobem 

demonstrována. 

Bakalářská práce má i po formální stránce výbornou úroveň. Je třeba vyzdvihnout, že pan Lukáš 

Lejdar postupoval při jejím vypracování značně samostatně. 

V souhrnu považuji práci za velmi zdařilou, splňuje požadavky kladené na bakalářské práce na 

MFF UK. Doporučuji ji hodnotit známkou výborně. 

 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Žádné připomínky k bakalářské práci nemám. 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
⌧ výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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