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Shrnutí obsahu práce 

 
Práce pojednává o kombinatorickém problému existence minimálního pokrytí párů trojicemi a o 
praktickém nalezení takového pokrytí. Zadání se dá formulovat například jako problém jak 
v soutěži studentských prací rozdělit n prací posuzovatelům tak, aby každý z nich hodnotil právě 
tři, a přitom aby každá práce byla porovnaná s každou jinou prací alespoň jednou. Kolik 
posuzovatelů je nejméně potřeba? Objeví se některé dvojice vícekrát? Problém je teoreticky 
zpracován v článku Fort–Hedlund z roku 1958. První částí předložené bakalářské práce je přepis 
tohoto článku, jehož hlavní částí je důkaz existence minimálních pokrytí pro libovolné n≥3, a v práci 
jsou předložena některá vylepšení tohoto důkazu. Druhou částí práce je počítačový program, který 
takové pokrytí nalezne, a to jak pro libovolnou číselnou množinu {1,…,n} (pro n=3,…,500), tak pro 
textový soubor v předepsaném formátu. 

 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.  Matematická stránka tématu je poměrně snadná, k porozumění nejsou třeba 

žádné partie vyšší matematiky. Nicméně důkaz existence minimálních pokrytí matematickou 
indukcí je poměrně zdlouhavý, obsahuje velké množství podpřípadů a je potřeba jej provádět 
velice pečlivě. Totéž platí i pro ostatní tvrzení v článku (a bakalářské práci) uvedená. Samotný 
přepis článku by tedy nejspíše nestačil na bakalářskou práci. Stejně důležitou částí Bc. práce 
je však program, který vytváří pokrytí pro zadané číslo nebo pro zadaný textový soubor. Oboje 
bylo zpracováno s nejvyšší precizností a zadání práce tak bylo splněno kvalitně. 

 
Vlastní příspěvek.  Vlastním příspěvkem autorky je zejména již zmíněný program vytvářející 

pokrytí. Tento program funguje bezchybně, jedinou výjimkou je absence zachování české 
diakritiky ze vstupního textového souboru na výstupní, což však nebylo možné s danými 
prostředky ošetřit a uživatel je na to autorkou upozorněn (ostatně je to cena za jednoduchý 
formát těchto souborů, konkrétně .txt). Program je dobře okomentován jak programátorsky, 
tak uživatelsky.  

Druhým vlastním příspěvkem je jisté pročištění původního důkazu z článku Fort–Hedlund, kdy si 
autorka povšimla, že jistá podmínka použitá v definici vyhovujícího pokrytí pro n=3(mod 6) je 
zbytečná. Sice je fakt, že pokrytí pro takováto n v důkazu vytvořená danou podmínku splňují, 
ale její splnění není potřeba v žádné jiné části důkazu. Po pečlivé kontrole celého důkazu 
s tím souhlasím. Na platnosti celého důkazu to však nic nemění. A dále našla autorka jisté 
zjednodušení týkající se konstrukce tzv. trojpokrytí. 

 
Matematická úroveň.  Matematická úroveň práce je bezchybná, práce obsahuje rigorózně a 

korektně zformulovaný matematický text. Programátorskou úroveň práce jsem schopný 
zhodnotit pouze podle fungování výsledného programu, nikoli podle vstupního kódu, nicméně 
i ta se mi jeví bezchybná. 

 
Práce se zdroji.  Zdroje jsou správně citovány, práce obsahuje pouze autorkou psaný text. 

Podstatná část práce je přepisem a překladem (s drobnými úpravami) jediného zdroje, to je 
však v úvodu práce jasně uvedeno a ostatně to bylo součástí zadání práce. 

 
Formální úprava.  V textu práce je jen nepatrné množství překlepů a nepodstatných chyb. 
 
 

 



Připomínky a otázky 
 

Bez připomínek. 
 
Závěr  
Práci považuji za vynikající a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci. 
Návrh klasifikace vedoucí/oponent sdělí předsedovi zkušební (sub)komise. 
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