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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená bakalářská práce splňuje všechna kriteria na bakalářskou práci oboru Výpočetní
matematika. Jedná se o řešení reálného problému střelecké soutěže diskutovaného na internetovém
fóru.
Autorka přeformulovala reálnou úlohu do jazyka diskrétní matematiky, našla obecné řešení pro
vybrané počty hráčů (pro nekonečně mnoho hodnot). Nalezené výsledky správně interpretovala v
kontextu původní úlohy a zohlednila v podstatě všechny požadavky kladené organizátorem soutěže.
Při řešení využila nejen metod teorie grafů (jak bylo uvedeno v zadání), ale nastudovala a využila
metod i dalších disciplin diskrétní matematiky, které překračují rozsah učiva bakalářského studia.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Po formální stránce musím bakalářskou práci pochválit, je správně členěna do logických celků: úvod
popisující motivaci problému, zavedení matematického aparátu, nové a vlastní výsledky a jejich
interpretace v kontextu původní úlohy i možná zobecnění.
Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni, autorka se sice dopustila několika nepřesností, které až
na pár výjimek nebrání správnému pochopení. Zmíním několik:
1. Věta 4.2.1. neříká, že ono existující kompaktní losování je právě kanonické, což je klíčové v
důkazu Lemmatu 6.2.,
2. není úplně vysvětleno jak na základě nalezených trasverzál zkonstruovat rozpis kol a zejména
částečných kol,
3. Formulace první věty důkazu Věty 5.4.3. naznačuje, že se předpokládá něco, co je později
dokazováno.
V textu jsem nenašel téměř žádné překlepy (jen str. 20 "prvočísla modulo n" místo "modulo prvočísla
n", str. 22 několikrát L(i,j) místo L_+(i,j), na str. 32 dvě chybějící čárky)

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Dosažené výsledky jsou pěkné, podařilo se najít obecnou třídu tzv. "harmonických" rozkladů pro
nekonečně mnoho různých parametrů úlohy. To, že harmonické řešení není nalezeno pro všechny
možné počty hráčů není na závadu, neboť je zcela běžné, že optimální řešení diskrétních problémů
existuje jen pro některé hodnoty parametrů.
Na druhou stranu formulace Věty 6.5. (jedno z hlavních tvrzení) umožňuje nesprávný výklad, že
počet střelnic s=2,3,4 lze zvolit pro N=1 (mod 4,6,8) libovolně, což není pravda. Dále v důkazu není
vysvětleno, jak se získá horní odhad rozmezí pauz.
Troufám si tvrdit, že uvedené tvrzení i důkaz je možno okamžitě zobecnit a zpřesnit formulací pro
N=1 (mod 2s), kde s je počet střelnic.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Pěkné je, že byla nalezena analogie mezi řešenou úlohou a úlohou tzv. "kanonického rozkladu grafu",
což je výsledek nedávno nezávisle nalezený a publikovaný jinými autory v zahraničním časopise
(citováno v práci). Dále bych chtěl vyzdvihnout, že použité postupy vtipně řeší zadaný problém zcela
(nikoliv pouze přibližně) a získané výsledky jsou nové, neboť řeší sice známou úlohu, avšak s
dalšími, přísnějšími požadavky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Je zřejmé, že studentka pracovala intenzivně s odbornou anglickou literaturu, řádně citovala známé
výsledky a odlišila je od vlastních závěrů a konstrukcí.

6. Otázky k obhajobě.
K obhajobě navrhuji některý z následujících dotazů:



1) Jak zobecnit tvrzení Věty 6.5. pro s střelnic, kde s je přirozené číslo?
2) Z čeho plyne, že při konstrukci rozpisu dle latinského čtverce bude každý tým hrát na každé
střelnici stejný (resp. přibližně stejný) počet zápasů?
3) Existují v latinském čtverci L_+ transverzály, které obsahují několik (ale ne všechny) prvky hlavní
diagonály čtverce?

7. Souhrnné hodnocení.
Mé hlavní výhrady se týkaly nepřesnosti formulací, které bohužel umožňují nesprávný výklad
některých tvrzení (zmíněno výše). Proto navrhuji celkové hodnocení práce "velmi dobře".
Umím si však představit, že pokud při obhajobě bude uvedeno správné a třebas i obecnější a dobře
okomentované tvrzení Věty 6.5., může být závěrečné hodnocení lepší.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 24.05.2013 doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.


