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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání bylo velmi mírné i s ohledem k tomu, že student předchozí náročnější zadání z teorie čísel
nezvládl. Jednotlivé body zadání byly splněny.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student k řešení práce přistupoval svědomitě. Sám se zajímal o konzultace, na které pak systematicky
docházel. Bohužel nemá zažité chápání základní vysokoškolské matematiky a nebyl schopen práci
rozvíjet samostatně.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její obsah byl konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledky jsou očekávané. Bohužel je v nich řada chyb, např. numerické výpočty integrálů na jiném
než jednotkovém intervalu jsou špatně. Proto bych se nespoléhal na funkčnost programů.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Jedná se o ryze kompilační práci. Překvapilo mě však, že z hlediska konvergence i stability je podle
numerických studií Newtonova-Cotesova integrace srovnatelná s Gaussovou. Zajímavý příklad
Rungeho funkce, však není zpracován bez chyb.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Vedle doporučené literatury student našel další zdroje na internetu.

7. Souhrnné hodnocení.
Zadání práce bylo velmi snadné, zahrnuje prakticky první třetinu kurzu Numerické metody I. Student
má bohužel v matematice velké mezery. Není ani zběhlý v programování. Samostatná práce proto
nebyla možná. Oceňuji jeho svědomitost. Doporučuji studentovi propočítat např. sbírky úloh prof.
Bouchaly. Navrhnul jsem studentovi, že pokud do obhajoby zpracuje kapitolu stabilita numerické
kvadratury také analyticky, tj. vyjádří parciální derivace kvadratury vzhledem k uzlům funkcí a
odhadne např. její extrémy, navrhnu zlepšení známky. Zatím práci klasifikuji známkou dobře.

8. Otázky k obhajobě.
Výpočty stability s Rungeho funkcí jsou špatně, opravte to.
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