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Bakalářská práce je zaměřena na určení analytického řešení pro vybrané úlohy pro obyčejné a parciální
diferenciální rovnice a dále na možnost analýzy resp. filtrace vhodného diskrétního signálu za pomoci
Fourierových řad. V první části bakalářské práce je připomenuta teorie Fourierových řad na úrovni
předmětu Matematika 3 a je doplněna o vyjádření Fourierovy řady v komplexním tvaru. Dále navazuje
řešení okrajové úlohy pro obyčejnou diferenciální rovnici 4. řádu s nespojitou pravou stranou, která
představuje  úlohu  nalezení  průhybové  čáry  nosníku  s  nespojitým  zatížením.  Autor  práce  vhodně
aproximoval nespojité zatížení pomocí několika členů Fourierovy řady a postupnou integrací získal
řešení  uvedené  úlohy.  Autor  uvádí  i  řešení  pomocí  Mohrova  integrálu  a  pomocí  MKP programu
Engilab  Beam  a  všechna  řešení  navzájem  porovnává.  Další  řešenou  úlohou  je  smíšená  úloha
pro parciální diferenciální rovnici 2. řádu parabolického typu, kterou autor vhodně interpretuje jako
úlohu pro určení nestacionárního průběhu teploty v tyči konečné délky. Jsou uvažovány dva případy,
bez  a  se  zdrojem  tepla.  Autor  počítá  analytické  řešení  pomocí  Fourierovy  metody  a  toto  řešení
porovnává s numerickým řešením získaným pomocí tzv. metody sítí na úrovni předmětu Numerická
matematika. Poslední část je věnována stručnému popisu diskrétní Fourierovy transformace a ukázce
filtrace diskrétního signálu. 

V práci se vyskytuje několik drobných nepřesností či chyb. V rovnicích (4.3.1) a (4.3.2) nelze psát
rovnost,  protože výrazy na pravých stranách jsou pouze aproximacemi derivací na levých stranách
za předpokladu dostatečné hladkosti řešení. V obrázku 13 nelze zjistit pořadí průběhů teploty. Některé
obrázky mají systematickou chybu v popisu svislé osy. V rovnici (5.1.3) jsou chybně uvedené meze
součtu na pravé straně. Není možné získat nekonečně mnoho koeficientů ck. Na straně 32 logicky chybí
vztah pro výpočet inverzní matice k matici V. Popis svislých os u grafů v části 5.2 buď úplně chybí
nebo není v souladu s částí 5.1. Autor zvolil poněkud extrémní velikost amplitudy vysokofrekvenčního
šumu, v praxi by byla určitě výrazně nižší.  Provedená filtrace tak byla "účinná" spíše díky vhodně
zvolenému "čistému" signálu ve formě lineární kombinace dvou harmonických funkcí. 

I přes uvedené nepřesnosti a chyby se jedná o kvalitní práci. Zadání práce patří spíše k náročnějším.
Velmi kladně hodnotím autorovu snahu řešit zvolené úlohy několika různými způsoby a zhodnotit míru
shody získaných výsledků. Práce je napsána přehledně, autor se dobře orientuje v dané problematice.
Bakalářská práce splňuje všechny body zadání. Předloženou bakalářskou práci navrhuji k obhajobě
a hodnotím ji známkou A.
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