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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená práce není nijak zvlášť náročná. Složité bylo hlavně pochopit princip a následně si
propočítat technicky náročné pasáže týkající se asymptotické expanze.
Diplomantovi se podařilo splnit stanovené zadání.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student se po celý rok pravidelně dostavoval na konzultace, ovšem nedá se říci, že by udělané práce
postupně a plynule přibývalo. Rovněž bych přivítal větší samostatnost a  invenci.

3. Aktivita při dokončování.
Asi hlavním problémem předložené práce je skutečnost, že její první verze byla dokončena na
poslední chvíli. Nebylo proto dost času ani na (zde velmi vhodné)
konzultace a úpravy a ani na korektury

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V práci je uděláno, co bylo studentovi předloženo jako nutné minimum. Nicméně jsem očekával, že
toto bude diplomantem více rozvinuto a ilustrováno pestřejší škálou příkladů.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je kompilačního charakteru, žádné nové výsledky nepřináší. Jejím cílem bylo seznámení se s
matematickou homogenizací a ilustrace asymptotické expanze pomocí vhodně vybraných  příkladů.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Přivítal bych, kdyby se v práci objevil popis používané metody MKP a konkrétní popis, jak bylo
pomocí této metody získáváno řešení u_epsilon, s uvedením, co jsou  vlastní a co převzaté části
algoritmu.

7. Souhrnné hodnocení.
Student víceméně zvládl, co po něm bylo požadováno, ale vůbec nic navíc. Celkový dojem  kazí
formulační nešikovnost (např. už samotný "Abstrakt" je téměř nesrozumitelný)  a množství - při
pozorné korektuře snadno odstranitelných - nejen tiskových chyb.

8. Otázky k obhajobě.
Jaká vlastnost funkce a(x) z úlohy (3.1) charakterizuje homogenní materiál? (To se v práci
nedočteme...)
Popište vlastní přínos při nalézání funkcí u_epsilon pomocí MKP.
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