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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání této bakalářské práce jsem připravil na popud studenta Davida Lukáše. Hlavolamy jsou jeho
koníčkem a zaujalo jej využití (teoretické) algebry při hledání a popisu metod řešení několika
hlavolamů. Téma je záměrně formulováno na hranici kompilační práce a práce s novými výsledky. V
práci jsou popsány vlastnosti a metody řešení několika hlavolamů známých z literatury nebo on-line
zdrojů. Navíc se studentovi podařilo dosáhnout analogických nových výsledků pro dva vybrané
hlavolamy.

2. Aktivita studenta během řešení.
David Lukáš se práci věnoval s předstihem již v létě 2018 a podařilo se mu dosáhnout několika
drobných výsledků. Snažil se najít řešení (algebraický popis permutací) i u složitějších hlavolamů,
podařilo se rozpracovat několik částečných výsledků, některé však do finální verze nebyly zařazeny.

3. Aktivita při dokončování.
V zimní semestru 2018/19 se student věnoval i dalším povinnostem, které měly prioritu, a proto
některé části práce vznikaly až během posledních týdnů před odevzdáním. Některé části textu prošly
jen jedním kolem úprav, což se odrazilo na řadě nepřesností a drobných chyb.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Bakalářská práce vytyčeného cíle dosáhla. Kromě popisu známých metod řešení a počtu různých
rozmíchání několika vybraných hlavolamů se Davidu Lukášovi podařilo analogickým způsobem
získat vlastní výsledky a popsat dva jednodušší hlavolamy: Larsonův hlavolam s n disky a
zjednodušenou verzi hlavolamu "Maďarské prstence".

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Na základě analýzy malých případů pomocí programu GAP se Davidu Lukášovi podařilo u výše
zmíněných hlavolamů dosáhnout obecných výsledků pro libovolné hodnoty parametru n a především
dokázat jejich správnost, což je na úrovni bakalářského studia poměrně pěkný výsledek.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Volba pramenů odpovídá zaměření práce. Teoretický úvod je převzat z učebních textů předmětu
Algebra a dále jsou využity především zdroje z internetu, přičemž jsou řádně citovány a správně
využity. Vlastní výsledky jsou možná méně zdůrazněny, jen u nich není uvedena citace.

7. Souhrnné hodnocení.
Dosažené výsledky jsou na úrovni bakalářského studia výborné. Musím však říci, že považuji
potenciál tématu i studenta za poněkud nevyužitý a zejména vzhledem k rozvržení práce během
semestru a nedotažení některých částí navrhuji celkové hodnocení velmi dobře.

8. Otázky k obhajobě.
K obhajobě navrhuji některou z následujících otázek:
1) Pokud se podíváme na možná zobecnění hlavolamu Maďarské prstence s různými délkami cyklů a
vzdáleností průsečíků: bude možné dosáhnout legálními tahy všech možných permutací disků (či
korálků)?
2) Je možné z libovolné legální výchozí pozice vyřešit hlavolam "Floppy Ghost Cube" pomocí
nejvýše šesti tahů? Své rozhodnutí zdůvodněte.
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