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Bakalářská práce se zabývá netriviálním tématem zachování konvexity v optimalizačních úlohách
s pravděpodobnostními omezeními. Práce v sobě, kromě množství překlepů a nezapsaných čárek v
souvětích, obsahuje i matematické chyby, nejčastěji špatná znaménka. Úroveň slovenské gramatiky
si jako Čech nedovolím hodnotit.

Množství vlastní práce je minimální a spíše než o kompilaci několika knih či článků, popřípadě
provedení určité selekce obsahu, se jedná o doslovný překlad delších, souvislých částí dvou děl, s
menšími doplňky z třetího díla. Při překladu vznikla též nekonzistence ve značení, například značení
náhodné veličiny je jak ξ, tak Z, dále pak v dimenzích jednotlivých prostorů.

Dle mého názoru nedošlo k pochopení daného textu autorem, což je vidět chybami v odstavcích,
které psal autor skutečně sám. Při překladu je uvedeno zbytečně mnoho vět, které nejsou dále v
textu používány.

Ačkoli dle zadání autorův úkol mimo jiné byl "Práci doplní vlastními příklady nekonvexních
případů.", v práci se vyskytují pouze dva příklady, z nichž jeden je převzatý, druhý pravděpodobně
původní. Na druhou stranu ani tento druhý příklad není vyřešen bezchybně. Myslím, že i první
příklad mohl být proveden tak, aby souvisel s tématem, které jsou pravděpodobnostní omezení a ne
minimalizace střední hodnoty.

Naprostá většina materiálu je podávána jako fakt, bez jakýchkoli důkazů nebo alespoň náznaků
odvození. Zde bych viděl možnost, jak do práce přidat alespoň malé množství vlastní práce, například
uvést s důkazem lemmata, která autorům knih, z kterých se čerpalo, přišla jako příliš triviální, nebo
vymyslet vlastní příklady. Zároveň mi v práci chybí zdůvodnění některých kroků při odvozování
α–konkavity hustot. Toto opět dávám za vinu doslovnému překladu knih, z kterých se čerpalo.
Dále bych uvítal alespoň krátké vysvětlení algoritmů, co které proměnné symbolizují, a proč dané
algoritmy skutečně fungují.

Pro výše uvedené důvody nedoporučuji uznat tuto práci jako bakalářskou.

Seznam poznámek a dotazů
strana 4, -6: Nejedná se o individuální pravděpodobnostní omezení, neboť se v těchto omezeních
nevyskytuje náhodný element.

strana 6, -10: Nemůže se psát p%. Potom buď p ∈ [0, 100] nebo předchozí výraz nemůže být větší
než 1%.

strana 7, -7: Že má daný jev danou pravděpodobnost, ještě neznamená, že i při velkém množství
opakování tento jev nenastane víckrát, než je rovné pravděpodobnosti vynásobené počtem pokusů.

strana 8, 2: V definici je [·] místo [·]+.
strana 9, 4: Úloha sice jde převést na deterministický ekvivalent, ale tento ekvivalent nemusí být

vypočitatelný. Znalost všech náhodných veličin nestačí, je třeba speciální tvar úlohy.
strana 10, definice 3.1: Do definice se nepíší vlastnosti. Funkce mα není definována pro λ = 0

a λ = 1. Funkce je konkávní pro α = 1, což je implikováno α > 1, ne pro α > 0. Pokud f je
0–konkávní, ještě to neimplikuje, že log f je konkávní. K tomu potřebujeme, aby byla f kladná,
ne nezáporná, jak se předpokládá, popřípadě definovat rozšířenou reálnou osu R ∪ {−∞} a položit
log 0 = −∞.

strana 11, věta 3.12: Anglické constant bych v tomto případě nepřekládal jako konstantní, ale
jako nenáhodná.
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strana 13, 11+15: Tyto množiny nejsou konvexní, poslední nerovnost musí být obrácená. V tomto
zápise se dělá dolní (ne horní) level set kvazikonkávní funkce, o kterém nemůžeme obecně nic říci.

strana 13, věta 3.21: Originální věta říká, že Φ je konkávní v každé proměnné, ne konkávní
sdruženě, jak uvádí autor.

strana 15, věta 3.24: Opět špatně opsaná věta, požaduje se určitá vlastnost pro log tik, ne pro tik.
strana 15, -14: Nulový rozptyl ξ′x neimplikuje konstantnost náhodného vektoru ξ. To platí

například, pokud je C pozitivně definitní a x 6= 0.
strana 15, věta 3.25: Funkce g je klesající, ne neklesající. Ačkoli je věta špatně zapsaná, v práci

se dále používá její správné znění.
strana 16, příklad 3: Jedná se o kompilaci odstavců z dvou knih, ve kterých je různé značení, s

čímž se bohužel autor nedokázal vypořádat. V x1 + · · · + xn < 1 požadujeme ostrou nerovnost. To
je díky tomu, aby xn+1 > 0. V sumě se sčítá po n+ 1, ne pouze po n. Místo pi ≤ 0 má být pi ≥ 1.

strana 17, 13: Toto platí pro ϑ ≥ 1, ne pro ϑ ≤ 0. Pro zachování konkavity potřebuji před
logaritmem nezáporné číslo.

strana 17, -11: Zápis N ∈ N nedává smysl.
strana 17, -1: Při zápise, že něco je ihned vidět, by to mělo být pravda. Je potřeba opačná

nerovnost N ≥ s+ 2.
strana 19, -1: Není mi jasné, proč jednotlivé Dk vypočítané z dalších kroků musí být negativně

definitní.
strana 20, krok 3: Špatně opsané dvě nerovnosti.
strana 23, -8: V grafu množiny přípustných řešení jsou grafy odpovídající druhému omezení

posunuté o 1 doprava.
strana 24, 7: Je špatně spočtena distribuční funkce.
strana 25, 13: Chybí mi zdůvodnění, proč místo podmínky g(x)−z = 0 můžeme psát g(x)−z ≥ 0.
strana 26, 2: Tento postup funguje pouze pro |J | < ∞. To je pro diskrétní rozdělení pravda, je

to však poprvé zmíněno až o stránku dál.
strana 27, -9: Opět opačná nerovnost.
strana 28, -18: Nevidím rozdíl mezi definicí Zp a K. Pokud jsou skutečně stejné, není třeba

zavádět novou proměnnou.
strana 29, -5: Manifold a lineární prostor jsou dva odlišné pojmy.
strana 30, 13: Myslím, že omezení Ax = b by se nemělo ignorovat, ani pokud nejsou přidány

žádné řezy. Může nastat, že problém nebude zdola omezený? Pokud ano, co se pak bude dít?

V Praze dne 28.8.2012 Mgr. Lukáš Adam
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