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1. Zadání závěrečné práce.
Práce je věnována porovnání Gaussovy a Nevillovy eliminační metody při řešení soustav lineárních
rovnic. Jejím těžištěm je implementace obou metod v Matlabu a posouzení přesnosti vypočítaných
výsledků. Cílem bylo experimentálně prověřit tvrzení zmiňované v některé literatuře, které říká, že
Nevillova eliminační metoda s výběrem hlavního prvku je stabilnější. Práce vyžadovala, aby se
studentka seznámila s praktickými důsledky počítačové aritmetiky a uměla je správně vyhodnotit.
Náročnost práce spočívá v nutnosti pečlivého naprogramování jednotlivých metod a v provedení
numerických testů vzhledem k hodnotě počítačového epsilon. Všechny základní cíle práce byly beze
zbytku splněny.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka byla aktivní přiměřeným způsobem, bohužel nestejnoměrně po celou dobu. Ke
konzultacím musela být někdy vyzývána. Časová prodleva neumožnila rozpracovat některé teoretické
pasáže, viz první z otázek. Přesto je práce logicky správná a ucelená.

3. Aktivita při dokončování.
Dokončování práce vedlo ke zvýšení aktivity, odevzdání proběhlo v řádném termínu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Po formální stránce je práce napsaná přehledně, jazyková úroveň je vyvážená. Práce začíná shrnutím
základních pojmů z lineární algebry, následuje algoritmický popis jednotlivých eliminačních metod a
výběru hlavního prvku. Poslední kapitola je věnovaná numerickým experimentům. Přílohou je CD s
funkčními programy.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Autorka dospěla k poměrně překvapivému negativnímu závěru. Nepotvrdilo se totiž tvrzení o
jednoznačně větší stabilitě Nevillovy eliminační metody. Větší stabilita byla pozorována jen v
několika případech. Vzhledem k funkčnosti všech implementací se toto zjištění zdá být prokázané a
koresponduje s odhadem hodnoty růstového faktoru. Otázkou zůstává, zda zvýšenou stabilitu mohou
vykazovat jiné varianty implementace Nevillovy eliminační metody, např. varianta „diagonální“.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Vazba na použitou literaturu je zřetelně vyznačena. Studentka čerpala z doporučených pramenů, pro
některé pasáže textu si sama našla další studijní zdroje.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce má dobrou vypovídací schopnost o studované problematice a obsahuje hodnotné
experimentální výsledky. Vzhledem k nižší pracovní aktivitě v některých obdobích navrhuji celkové
hodnocení velmi dobře. Studentka získala zkušenosti s posuzováním citlivosti výpočtů na
zaokrouhlovací chyby, které může využít u jiné podobné problematiky, například při výpočtu
stabilních zobecněných inverzí.

8. Otázky k obhajobě.
1.) Jak by měl být proveden důkaz tvrzení, že Gaussova a Nevillova eliminační metoda (bez výběru
hlavního prvku) vedou na stejný schodový tvar.
2.) Lze se domnívat, že „diagonální“ implementace Nevillovy eliminační metody bude stabilnější?
3.) Lze použít Nevillovu eliminační metodu při výpočtu inverzí a zobecněných inverzí matic?
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