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VLASTNÍ ČÍSLA MATIC A JEJICH LOKALIZACE

Posudek vedoucí na diplomovou práci

Diplomová práce je věnovaná vlastním číslům matic a jejich lokalizaci v komplexní
rovině. Členěna je do šesti kapitol.

Protože nelze v práci definovat všechny užívané pojmy, očekává se od čtenáře znalost
základních poznatků lineární algebry. Jelikož se však řada literatur o maticích zaměřuje na
matice nad reálnými, resp. komplexními čísly (tj. na matice nad poli), zatímco v předlo-
ženém textu se často pracuje s maticemi nad okruhem polynomů jedné neurčité, obsahuje
první kapitola jednak problematiku polynomiálních matic a dále známé, v textu často po-
užívané pojmy determinant a hodnost pro matice nad komutativním okruhem.

Druhá kapitola pak zavádí podstatné pojmy z teorie vlastních čísel (vlastní čísla, vlastní
vektory, charakteristický polynom matice, spektrum matice apod.). Poslední, rozsáhlejší pod-
kapitola je věnována vlastním číslům některých tříd čtvercových matic. Jedná se jednak
o matice známé (diagonální, horní/dolní trojúhelníková, singulární, hermitovská/symetrická,
unitární), ale také o matice, které nejsou běžně zahrnuty v kurzech lineární algebry (asy-
metricky hermitovská, idempotentní, nilpotentní, unipotentní, Kacova).

Třetí kapitola se věnuje podobným maticím, Jordanově kanonickému tvaru a samo-
zřejmě velmi úzké souvislosti mezi uvedenými pojmy.

Ve čtvrté kapitole autorka studuje méně známý Weyrův kanonický tvar. Kromě jeho
definice zavádí Segreovu a Weyrovu charakteristiku, Weyrův blok či Ferrersův diagram.
Vzhledem k tomu, že Weyrův kanonický tvar byl (v mírně pozměněné podobě) poprvé
představen pražským matematikem Eduardem Weyrem, připojuje studentka i krátkou his-
torickou podkapitolu.

Pátá kapitola je pak věnovaná přechodu mezi oběma kanonickými tvary, a to více způ-
soby (Ferrersův diagram, Jordanovy řetízky, permutační matice).

Šestá, nejobsáhlejší kapitola (30 stran) pojednává o lokalizaci vlastních čísel, tj. vyme-
zení oblasti v komplexní rovině, v níž jsou obsaženy všechny prvky spektra. Hraje si přitom
s Geršgorinovou větou a jejími různými modifikacemi včetně jejího využití pro různé, ale
navzájem podobné matice. V třetí podkapitole pak zajímavě kombinuje poznatky z před-
chozích částí šesté kapitoly se znalostmi o vlastních číslech některých tříd matic z kapitoly
druhé. Díky tomu, že se na věty z druhé kapitoly nahlíží z geometrického hlediska, mohou
vznikat hezká zpřesnění tzv. Geršgorinovy oblasti.

Diplomová práce je velmi rozsáhlá (celkem 106 stran). Její náplň není z velké části
obsahem předmětů absolvovaných autorkou během jejího vysokoškolského studia, což vy-
žadovalo značné samostudium nových poznatků (Weyrův kanonický tvar, přechod mezi ním
a Jordanovým tvarem, lokalizace vlastních čísel, některé speciální třídy matic).

V případě látky zahrnuté v učitelských kurzech lineární algebry na MFF UK přitom
vycházela z učebnice Lineární algebra od doc. J. Bečváře, ale přeformulovala (kvůli lepší
plynulosti výkladu v dalších kapitolách) některé věty (přístup A − λE místo λE − A)
a následně i důkazy.
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Existuje relativně mnoho diplomových (bakalářských), česky psaných prací o vlastních
číslech, ale zpracování problematiky jejich lokalizace je výjimečné.

Práce je převážně kompilací, ale autorka přispěla originální kombinací dvou různých me-
tod vedoucích k přesnější lokalizaci prvků spektra matice, představením některých v česky
psané literatuře nepříliš studovaných tříd matic (asymetricky hermitovská, idempotentní,
nilpotentní, unipotentní, Kacova matice), snahou o popularizování Weyrova kanonického
tvaru a svým zpracováním. Jakožto studentka učitelství totiž dávala důraz na správné
zpracování po didaktické stránce. Snažila se sestavit studijní materiál obohacený velkým
množstvím řešených a podrobně komentovaných příkladů. Zadání je voleno tak, aby početní
stránka nazastiňovala pochopení. Některé příklady, ač se to možná při čtení nezdá, přitom
nebylo vždy snadné vhodně zadat (např. u volby matice U ′ na str. 91 bylo nutné současně
ohlídat, aby byla unitární, aby příslušné Geršgorinovy kruhy měly vhodný poloměr a aby
došlo k zmenšení oblasti určené podle věty 14). Snažila se také předložit úlohy zahrnující
různé případy výsledků. Ve snaze o co nejlepší pochopení látky čtenářem autorka podrob-
něji rozepisovala a poznámkovala důkazy vět, případně před popisem pro obecný případ
uvedla postup pro matice nižších řádů.

Autorka odkazuje na zdroje informací, uvádí seznam publikací a obrázků.
Text napsala hezkým jazykem bez výraznějších stylistických chyb a bez většího počtu

překlepů.
Práci kultivovaně vysázela pomocí LATEXu s dodržením základních typografických pra-

videl (zvláště oceňuji sazbu ohraničení čtvercových bloků v rámci obou kanonických tvarů).
Zvládla rovněž ohlídat přijatelné formátování textu. Odkazy na věty, definice, obrázky, rov-
nosti apod. zpracovala tak, že jsou v elektronické verzi interaktivní.

Text doplnila takřka čtyřiceti obrázky vytvořenými v programu GeoGebra, které jsou
pečlivě popsané, přiměřeně velké, v rámci možností přehledné a odkazované na vhodných
místech. K některým výpočtům použila nástroje WolframAlpha.

Na studentce oceňuji samostatnost, a to zvláště při studiu nových témat. Poukazuji také
na skutečnost, že práci nepsala tzv. „horkou jehlou“ , poslední cca dva měsíce před jejím
odevzdáním věnovala již „jen“ opravám a úpravám. Cením si její výdrže právě v závěru
zpracování tématu („titěrná“ práce na formátování, úpravách ilustrací apod.).

Domnívám se, že byly dosaženy cíle práce a že předložený text splňuje po-
žadavky kladené na diplomovou práci. S velkou radostí ji tímto doporučuji
k obhajobě.

Navrhuji práci klasifikovat stupněm výborně.

V Praze dne 26. ledna 2020

RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
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