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1. Zadání závěrečné práce.
Práce je věnována prostudování několik typů matic, u nichž je možno vypočítat jednotlivé prvky
inverzní matice pomocí explicitních vzorců. Inverzní matice jsou tedy v počítačové aritmetice známy
s maximální možnou přesností bez ohledu na číslo podmíněnosti. Zmíněné matice tak mohou být
použity při testování stability obecných algoritmů používaných pro řešení soustav lineárních rovnic -
například algoritmů eliminačních. Těžištěm práce je vytvoření sady funkcí v Matlabu, které umožňují
generovat příslušné matice a jejich inverze. Pomocí těchto funkcí jsou pak provedeny numerické
experimenty, které testují přesnost matalbovských řešičů pro výpočet inverzní matice. Všechny
výpočty jsou prováděny vzhledem ke standardní hodnotě počítačového epsilon. V teoretické části
práce jsou u některých typů matic uvedeny důkazy platnosti příslušných explicitních vzorců,
nejdůkladněji pro Lehmerovu matici. Práce také vyžadovala, aby se studentka seznámila s
praktickými důsledky počítačové aritmetiky a uměla je správně vyhodnotit. Všechny základní cíle
práce byly splněny.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka byla aktivní přiměřeným způsobem, bohužel nestejnoměrně po celou dobu.  Časová
prodleva neumožnila do práce zahrnout některé další matice se známou inverzí, například diskrétní
Laplacian, viz první otázka. Přesto je práce logicky správná a ucelená.

3. Aktivita při dokončování.
Dokončování práce vedlo ke zvýšení aktivity a k malému předstihu při jejím odevzdání.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Po formální stránce je práce napsaná přehledně, jazyková úroveň je vyvážená. Práce začíná shrnutím
základních pojmů z lineární algebry, následuje popis několika typů matic se známou inverzí a
poslední kapitola je věnovaná numerickým experimentům. Přílohou je CD s funkčními programy.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je kompilačního charakteru, což ale plně odpovídá podstatě jejího zadání. Studentka samostatně
dokončila některé důkazy, které byly v použité literatuře provedeny jen v náznacích. Práce vytváří
základ například pro testování stability algoritmů pro výpočet zobecněných inverzí.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Vazba na použitou literaturu je zřetelně vyznačena. Studentka čerpala z doporučených pramenů, pro
některé části textu si sama našla studijní zdroje.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splnila předpokládaný účel. Vzhledem k nižší pracovní aktivitě v některých obdobích navrhuji
celkové hodnocení velmi dobře. Studentka získala zkušenosti s posuzování citlivosti výpočtů na
zaokrouhlovací chyby, které může využít u jiné podobné problematiky, například při výpočtu
stabilních zobecněných inverzí.

8. Otázky k obhajobě.
1.) Jak vypadá diskrétní Laplacian a jeho inverze? Lze vysledovat podobnost s Lehmerovou maticí?
2.) Všechny popisované matice jsou regulární. Lze nalézt i singulární matice se známou zobecněnou
inverzí?
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