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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce se věnuje 0-1 testu chaosu, jeho implementaci a následné aplikaci na
dvou vhodně zvolených modelech. Práce je logicky členěna do sedmi na sebe navazujících celků. Po
úvodní kapitole následuje kapitola matematického aparátu nutného ke studiu daného tématu. Poté je
zařazena rešeršní kapitola o historii a použití studovaného testu, následovaná kapitolou o nástrojích
detekce dynamických vlastností a implementaci v Matlabu. Stěžejní částí práce je kapitola „6
Application of the test“, ve které je 0-1 test chaosu aplikován na dva modely, jeden v explicitním a
druhý v implicitním tvaru. Vzhledem k dosaženým výsledkům konstatuji, že vytyčeného cíle bylo
plně dosaženo.
2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka se v průběhu aktivně samostatně zapojovala do řešení všech dílčích úkolů, které
konzultovala s vhodnou frekvencí. Na konzultace docházela řádně připravena.
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v předem stanoveném termínu a její finální stav byl dostatečně konzultován s
vedoucím práce.
4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce plně odpovídá zadání a svou náročností odpovídá povaze studovaného tématu. Navržené
algoritmy jsou funkční a byly řádně testovány.
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je částečně kompilačního charakteru a jsou v ní také dosaženy nové výsledky. Převážně ve
zmiňované kapitole 6 jsou výstupy testu chaosu, které, jak je známo školiteli, zatím nikde nebyly
publikovány.
6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura je řádně uvedena a všechny prameny jsou správně citovány.
7. Souhrnné hodnocení.
Předložená práce, psaná jazykem anglickým, zcela pokrývá zadaný cíl. Navíc v ní bylo započato s
problémem iterování dynamických systémů zadaných implicitní formou. Vzhledem k výše
uvedenému hodnotím práci velice pozitivně, tj. výborně.
8. Otázky k obhajobě.
Jaký minimální počet záznamů musí mít časová řada pro testování 0-1 testem chaosu?
Jakým způsobem byly počítány trajektorie implicitního modelu (10)?
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