
Tereza Bártlová: Izoperimetrické nerovnosti

Posudek vedoucího diplomové práce

Předložená práce je věnována izoperimetrickým úlohám (a souvisejícím nerovnostem) pro mnohoúhelníky
a pro křivky. Tyto úlohy byly známy již ve starověkém Řecku, zcela uspokojivě však byly vyřešeny až
na přelomu 19. a 20. století. Cílem práce bylo ukázat, že k řešení úloh lze přistupovat mnoha různými
způsoby, od elementární geometrie až po pokročilé techniky matematické analýzy. Závěrečná kapitola je
věnována méně známé, avšak související problematice – izodiametrickým úlohám.

Práce je podle mého názoru napsána čtivě a srozumitelně, je doplněna názornými ilustracemi. Autorka si
všímá historických souvislostí, v páté kapitole také upozorňuje na úlohu, jejichž řešení není dosud známo
(izodiametrická úloha pro mnohoúhelníky se sudým počtem vrcholů).

K plnému porozumění textu je sice potřeba dobrá znalost matematické analýzy (využívají se např. Fou-
rierovy řady, metoda Lagrangeových multiplikátorů nebo teorie metrických prostorů), některé partie jsou
však srozumitelné i se znalostí středoškolské matematiky. Vyučující na střední i vysoké škole zde mohou
nalézt materiál vhodný pro práci s talentovanými studenty.

Při čtení jsem objevil následující nedostatky:

• Str. 12: Pořadí vrcholů na obrázku neodpovídá tomu, že křivka je kladně orientovaná. Na stejné straně
ve vzorci na 4. řádku zdola chybí výraz (tk+1 − tk).

• Str. 14: K tomu, aby nerovnost na 3. řádku byla ostrá, nestačí předpokládat, že čísla x1, . . . , x2n nejsou
všechna stejná; navíc musí platit, že aspoň jedna z n-tic x1, . . . , xn nebo xn+1, . . . , x2n obsahuje aspoň
dvě různá čísla (což lze učinit bez újmy na obecnosti, neboť proměnné lze v případě potřeby permutovat).

• Str. 16: Odstavec na konci sekce 3.2 má být součástí předchozího důkazu.

• Str. 17: Znění věty 3.4 je chybné – dokazujeme pouze existenci, nikoliv jednoznačnost. V důkazu věty by
mělo být napsáno, že l je daný obvod mnohoúhelníku.

• Str. 23: Ve čtvrté větě druhého odstavce má být „lichoběžníkÿ místo „rovnoběžníkÿ.

• Str. 24: V podmínkách pro stacionární bod Lagrangeovy funkce má být l místo lk+1. Dále na předpo-
sledním řádku chybí znaménko mínus před λ.

• Str. 25: Tvrzení zhruba uprostřed strany má být obráceně: „Pokud má n-úhelník maximální obsah, pak
jsou jeho strany stejně dlouhé.ÿ Vztah zk+1/zk = konst. na stejné straně plyne z rovnosti (3.5), nikoliv
jen z faktu, že strany jsou stejně dlouhé.

• Str. 33: Definice o1, o2 neodpovídá vzorcům, indexy mají být obráceně. V důkazu nerovnosti o2 ≥ o1 je
chyba při úpravách (na druhém řádku zdola má na levé straně nerovnosti být −x2), ve skutečnosti platí
opačná nerovnost o2 ≤ o1.

• Str. 34: Funkce rozvíjené do Fourierových řad mají být po částech spojitě diferencovatelné, nikoliv jen
po částech spojité (stejná chyba je na stranách 35, 36).

• Str. 36: Místo „položme a = 0, b = 2πÿ má být „bez újmy na obecnosti předpokládejme a = 0, b = 2π.ÿ

• Str. 50: Místo „Nechť X, Y jsou protilehlé vrcholyÿ má být „Nechť X, Y jsou vrcholy o vzdálenosti v.ÿ

• Str. 55: V důkazu věty 5.7 má být „obvod P je menší nebo roven obvodu Qÿ místo „je větší nebo rovenÿ;
ve stejném důkazu je chyba v definici mnohoúhelníku P ′ – nejedná se o pravidelný mnohoúhelník se
stejným obvodem jako Q (pak by P ′, Q byly shodné), ale o mnohoúhelník stejnolehlý s P , který má
stejně dlouhý obvod jako Q.

Domnívám se, že zmíněné nedostatky nejsou způsobeny neznalostí, ale spíše nepozorností. Pečlivý čtenář
tyto chyby jistě odhalí a (snad s výjimkou strany 33) snadno samostatně opraví.

Autorka prostudovala velké množství české i cizojazyčné literatury. Obtížnost práce byla po matematické
stránce vyšší, než je na učitelském studiu běžné. Proto i přes uvedené výhrady doporučuji předloženou
práci uznat jako diplomovou a navrhuji hodnocení výborně.
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