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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání bakalářské práce bylo splněno.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Kapitoly jsou logicky rozčleněny a smysluplně na sebe navazují. Na mnoha místech je možné nalézt
drobné chyby, ale závažnější výtky týkající se jazykové, nebo grafické stránky nemám.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Hodnocená práce popisuje základní poznatky týkající se pěti různých hlavolamů. Pouze první tři
studuje autor poněkud hlouběji, jeden z nich zobecňuje, u jednoho naopak vytvořil zjednodušenou
verzi. U jednotlivých hlavolamů bych uvítal podrobnější návody jejich řešení, které by byly
použitelné i lidmi bez matematického vzdělání. Ne každý je schopen, či ochoten odvodit postup
řešení hlavolamu rozborem důkazů tvrzení v práci uvedených.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce obsahuje převzaté i vlastní výsledky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Zvolené studijní materiály byly postačující k vypracování bakalářské práce v souladu se zadáním a
jsou řádně citovány. V úvodní teoretické části se autor studijních pramenů držel možná až přespříliš,
nicméně tam, kde se od nich odchýlil, vznikaly chyby. Například důkazy věty 2.8 a 2.10 nejsou
provedeny zcela korektně. V části, která je autorovým vlastním dílem, však chyby tohoto druhu mizí
a je zřejmé, že důkazy vlastních výsledků má dobře rozmyšleny.

6. Otázky k obhajobě.
V důkazu Věty 2.20 píšete: "každá sudá permutace se dá vyjádřit buď ve formě (a b c), nebo (a b)o(c
d)." Dokažte, nebo vyvraťte toto tvrzení.

7. Souhrnné hodnocení.
Navzdory výše uvedeným výtkám považuji posuzované dílo pana Davida Lukáše za velice pěkné a
zajímavě zpracované. Zejména oceňuji jeho vlastní výsledky v něm popsané.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
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