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A. obsahová 

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.      

Práce splňuje cíle zadání.     

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.     

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.      

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno.     

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.      

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.      

B. formální 

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.     

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.     

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.     

C. přínos práce 
Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi     
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Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):  
Úkolem studentky bylo seznámit se s wavelety, waveletovou transformací a s konstrukcemi 
několika waveletových bází a implementovat vybrané waveletové báze pro řešení 
diferenciálních rovnic. 
Považuji za důležité podotknout, že dříve, než tento úkol mohla splnit, se musela studentka 
seznámit s poměrně obtížnými partiemi matematiky, jako Lebesgueovy a Sobolevovy 
prostory, Banachovy prostory, báze těchto prostorů, slabá derivace a slabá formulace 
okrajové úlohy. 
V práci studentka popisuje spline-waveletové báze na intervalu, a to bázi založenou na 
kvadratických B-splinech a dva typy multiwaveletů, oba založené na Hermitových splinech. 
Pro uvedené typy waveletů studentka uvádí koeficienty waveletové transformace a výsledky 
vlastní implementace řešení okrajové úlohy pro obyčejnou diferenciální rovnici druhého řádu 
- a to číslo podmíněnosti matice tuhosti, počet nenulových prvků matice tuhosti a odchylku 
približného a přesného řešení. 
Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretický úvod a přibližné řešení diferenciálních rovnic 
druhého řádu, což působí poněkud zmatečně, protože kapitola 7 popisující slabou formulaci 
jistě patří též do teoretické části. V práci postrádám výraznější oddělení nastudované části a 
vlastního přínosu autorky, například zmínkou v závěru. 

 

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO 

Práci doporučuji k obhajobě: ANO 

Návrh klasifikačního stupně: výborně minus 

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků): 
V kapitole 2 v definici 1 používáte pojem báze vektorového prostoru. Uveďte definici báze 
prostoru konečné dimenze a řekněte, zda se liší od definice v případě prostoru funkcí 
s nekonečnou dimenzí. 

V kapitole 2 definujete projekci a v lemmatu 5 počítáte normu ortogonální projekce. Ptám se, 
zda je operátor, který každému vektoru přiřazuje nulový vektor, ortogonální projekcí a jaká je 
norma tohoto operátoru. 

 V důkazech několikrát používáte trojúhelníkovou nerovnost (lemma 5, lemma 6). Vysvětlete, 
co je trojúhelníková nerovnost a jak z ní plynou uvedená tvrzení. 

V kapitole 5 definujete funkci s kompaktním nosičem, přestože ji dále nepoužíváte. Uveďte, 
v čem podstatném se liší wavelety s kompaktním nosičem od obecnějších waveletů. 

Poslední otázka se týká názvů: je opravdu v literatuře škálovací funkce totéž co zjemňující 
funkce, jak uvádíte za definicí 8 v kapitole 3? 
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