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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Tématem bakalářské práce je aktuální problém, charakterizace prostoru nízko-dimenzionálních
zobrazení, které mají stejné vlastnosti jako zmiňovaný Lotka-Volterra systém. Celá problematika
spadá do oblasti již klasických dynamických systémů a cílem práce bylo přispět k porozumění
chování v závislosti na volbě vhodných parametrů. Vzhledem k dosaženým cílům (Theorems 3.1 –
3.5) mohu konstatovat, že kladeného cíle bylo dosaženo. Práce může posloužit jako základ pro další
studium problematiky a je možno dané původní vysledky využít pro další práci. Práce nebyla svázána
s řešením žádného projektu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student se během řešení aktivně zapojoval do řešení problémů, pracoval samostatně a svým aktivním
přístupem podstatně přispěl k řešení dané problematiky.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v časovém harmonogramu, který byl se studentem dohodnut. Definitivní
podoba práce byla konzultována s vedoucím.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Dosažené výsledky spadají do oblasti základního výzkumu. Výsledky jsou původní.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
V první části práce jsou uvedeny známé modely vztahující se k tématu. V druhé jsou shrnuty nutné
pojmy, které jsou doplněny vhodnými příklady, některé z nich jsou původní. V poslední, stěžejní
části, jsou formulovány hlavní výsledky, které jsou původní. Hlavní část svým charakterem rozšiřuje
zkoumanou oblast o nové systémy, které bude možno použít k charakterizaci větší a bohatší třídy
dynamických systémů pomocí zavedeného originálního pojmu „dynamického ekvivalentu“.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
K řešení problému bylo užito nemalé množství vědeckých článků a částí kvalitních knich. Tyto
studijní materiály se přímo hodily k tématu práce a byly také užity, jsou v textu řádně citovány a
uvedeny v referencích.

7. Souhrnné hodnocení.
Celá práce nesla na studenta nemalé požadavky. Student musel zvládnout v poměrně krátkém
časovém úseku nové pojmy, se kterými pracoval, studium velkého množství materiálů a konečně i
samotné řešení problému. V průběhu řešení problému jsem ocenil aktivní přístup studenta, zájem o
problematiku a hlavně celkovou zodpovědnost. Dosažené výsledky jsou netriviální a vedly k
zavedení originálního pojmu „dynamického ekvivalentu“. Vzhledem k výše popsaným faktům
navrhuji studentovi po úspěšné obhajobě udělit titul Bakalář s hodnocením výborně.

8. Otázky k obhajobě.
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