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Shrnutí obsahu práce

Předložená práce algoritmicky řeší pro rostoucí n otázku, jak nalézt množinu všech lineárních závis-
lostí periodických bodů logistického zobrazení s periodou n nad tělesem racionálních čísel.

Kromě úvodu a závěru sestává text ze tří částí. První kapitola obsahuje formulaci otázky, zavedení
základních pojmů a potřebná tvrzení z algebry a matematické analýzy. Centrální druhá číst prezentuje
řešení problému pro n = 1, . . . , 6 spolu s teorií umožňující obecný algoritmický přístup. Ten je
následně stručně nastíněn ve třetí části práce.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce od studenta vyžadovalo nejprve vytvoření formalizace problému a nale-
zení (algoritmického) přístupu k jeho řešení snadno zformulovatelné avšak v literatuře neřešené
otázky.

Vlastní příspěvek. Ačkoli existují práce zabývající se Galoisovou teorií periodických bodů polyno-
miálních zobrazení, jejich výsledky nebylo možné pro logistickou funkci použít. Student proto
řešil problém zcela samostatně za využití základních poznatků komutativní algebry.

Matematická úroveň. Matematická úroveň práce je podle mého mínění dobrá. Prezentovaná teorie
sice není obtížná, její použití je ovšem účelné a korektní.

Práce se zdroji. Text je výsledkem samostatné práce opírající se pouze o základní výsledky lineární
a komutativní algebry, tudíž formulačně závislý na zdrojích není.

Formální úprava. Formální náležitosti práce podle mého mínění nezasluhují podstatnější výtky.
Jazykových nepřesností je v textu množství přiměřené jeho rozsahu. Text je sice občas přespříliš
stručný avšak srozumitelný a čtivý.

Připomínky a otázky

1. Důkaz Tvrzení 6 na staně 5 v prezentované formě nefunguje. Je třeba pracovat s maticí, v
jejíchž sloupcích jsou souřadnice jednotlivých prvků αi vůči nějaké bázi U nad tělesem K.

2. Výpočet souřadnic α1, f(α1) a f2(α1) na straně 10 by stál za podrobnější vysvětlení (tj. že se
pracuje s polynomy x, f(x) a f2(x) modulo g1).

3. Metodu výpočtu kořenových rozkladů polynomů g1, g2, g3 na straně 11 by bylo vhodné lépe
vysvětlit.

Závěr

Text Matěje Mika „Racionální lineární závislosti periodických bodů logistického zobrazení”podle
mého názoru splnil zadání a doporučuji ho uznat jako bakalářskou práci.
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