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Práce se zabývá perturbacemi obyčejných diferenciálních rovnic (dále ODR), tj. ukazuje,
že ODR hladce závislé na parametru ε mají pro ε blízké nule podobné vlastnosti jako
pro ε rovné nule. Hlavním nástrojem je zde Taylorův polynom v proměnné ε. Autorka
nejprve ukazuje (kapitola 3), jak lze touto metodou spočítat derivace řešicí funkce podle
počáteční podmínky či parametru. Hlavní část práce (kapitoly 4 – 6) je nicméně věnována
rovnicím periodickým v časové proměnné, především existenci periodických řešení, jejich
stabilitě a výpočtu periody. Zde se používá metoda průměrování, kdy se původně periodická
neautonomní rovnice převede vhodnou substitucí na rovnici tvořenou autonomní hlavní
částí a malou neautonomní poruchou.

Téma práce pěkně navazuje na látku povinných přednášek ODR, ODR 2. Autorka pracuje
s poznatky z těchto přednášek a jejich rozšířeními z literatury o perturbacích (Murdock,
1999). Vlastním přínosem autorky je detailní rozpracování důkazů, jejichž nástin je obsažen
v literatuře, dále vypracování některých cvičení a aplikace vět na zajímavé příklady. Práce
je velmi pěkně napsána bez významných chyb, obsahuje přesné citace a rozlišuje vlastní
části od převzatých.

Kromě několika překlepů má podle mého práce následující nedostatky:

1. Kapitola 4 je spíše heuristika a neobsahuje žádný obecný matematický výsledek: při
výpočtu periody periodického řešení metodou průměrování autorka nalezne periodu řešení
jiné (zprůměrované) rovnice a na dvou příkladech ukazuje, že tato perioda je blízko periody
původní rovnice vypočtené Barrowovým vzorcem. Dále uvádí, že „to není překvapivé, pro-
tože . . . “ , nicméně nikde není řečeno (ani dokázáno), zda metoda průměrování dává dobré
výsledky i pro další rovnice. Dá se z malého rozdílu rozdílu dvou řešení na délce periody
jednoho z nich něco usoudit o periodě druhého řešení?

2. Důkaz věty o linearizované (ne)stabilitě pro periodické rovnice sestává v převedení rov-
nice na porušenou autonomní rovnici, na kterou se poté víceméně aplikuje důkaz známý z
přednášky ODR. Podle mého věnuje autorka zbytečně hodně prostoru opisováním známého
důkazu, zatímco argumentace, proč (ne)stabilita porušené autonomní rovnice implikuje
(ne)stabilitu původní rovnice, by mohla být podrobnější. Jak plyne nestabilita řešení x z
nestability řešení ỹ?

3. Dvě třetiny první kapitoly o perturbacích algebraických rovnic jsou věnovány singulárním
perturbacím, kterými se hlavní část práce (o diferenciálních rovnicích) vůbec nezabývá.
Podle mého by bývalo bylo lepší tyto části odstranit.

Předložená práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na diplomovou práci
a doporučuji ji tedy uznat jako diplomovou práci.
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