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Předložená práce je věnována problému vlastních čísel, kanonických tvarů a Geršgorinových
kruhů.

V úvodních kapitolách jsou zavedeny základní pojmy a ukázány některé jejich vlastnosti.
Oceňuji, že je zde dostatek srozumitelných příkladů, které vše ilustrují. Čtenář si tak o nových
pojmech snadno udělá představu. V didakticky orientované práci to považuji za velké plus,
v knihách věnovaných této problematice je většinou možno v tomto směru pozorovat značné
nedostatky.

Líbí se mi přehledné a srozumitelné zpracování důkazu věty o rozvoji determinantu (vě-
ta 2).

V kapitole 2 možná není příliš jasná motivace zavedení a následného zkoumání vlastních
čísel. Zabývat se kořeny charakteristického polynomu není příliš motivující. Z druhé strany,
jedná se o úvodní kapitolu, těžištěm práce jsou pokročilejší partie.

Třetí kapitola obsahuje návod, jak najít k dané čtvercové matici Jordanův kanonický
tvar. Výklad je u této obtížné pasáže velmi jasný, srozumitelnosti velmi napomáhá množství
ilustračních příkladů, které tvoří těžiště této kapitoly.

Netypická je čtvrtá kapitola věnovaná Weyrovu kanonickému tvaru. Pěkné je použití
Ferrersova diagramu na převod mezi Segreovou a Weyrovou charakteristikou. Samotný Wey-
rův kanonický tvar je představen velmi stručně. Vybaven základní představou o Weyrově
kanonickém tvaru se čtenář může pustit do čtení šesté kapitoly, která je pěkným završením
celé první části práce. Názorně je tu představena konstrukce Jordanovy báze a souvislost mezi
Jordanovým a Weyrovým kanonickým tvarem.

Druhá část práce (tvořená šestou kapitolou) se zabývá Geršgorinovými kruhy a Gerš-
gorinovými množinami. Zde oceňuji velmi jednoduché a srozumitelně formulované odvození
Geršgorinovy věty a mnoho názorných ilustrací. Řešeny jsou i případy, kdy se kruhy překrý-
vají či dotýkají. Myslím, že tato látka by skutečně mohla být součástí standardních kurzů
lineární algebry. Nyní bývá probírána v rámci numerických metod, ke studentům učitelství
matematiky se tak tyto myšlenky vůbec nedostanou.

Oceňuji také uvedení několika příjemně jednoduchých postupů, které umožní zpřesnit
oblast vymezenou Geršgorinovou množinou dané matice.

Téma považuji za přínosné, neboť téma studenty často považované za obtížné je tu po-
jednáno velmi srozumitelně. Autorka navíc upozornila na český přínos k této teorii (Weyrův
kanonický tvar), zkoumání souvislostí s kanonickým tvarem Jordanovým může vést k hlubší-
mu porozumění. Další přínos tématu spatřuji v upozornění na Geršgorinovy kruhy umožňující
vlastní čísla snadno lokalizovat.

Tato práce se čte dobře: je psána srozumitelně, přehledně, je opatřena názornými a peč-
livě provedenými obrázky. Práce je vzorně vysázena v TEXu. Chyby ani překlepy se v textu
prakticky nevyskytují, našel jsem jen skutečné drobnosti, např.:

• užívání termínu komplexní rovina místo Gaussova rovina,

• na str. 15 chybějí znaménka v σ(B) = {
√
3,
√
3,
√
3,
√
3} (char. polynom je (λ2 − 3)2),

• definice 17 a 21 jsou formulovány ve tvaru matematické věty.



Vzhledem k výše uvedenému doporučuji, aby byla tato práce uznána jako diplomová, a do-
poručuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.
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