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Práci  
⌧doporučuji nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru. 
 
 
Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta: 
 
Práce pěkně ukazuje, jak může posluchač bakalářského studia   
- vyzbrojen znalostmi ze základních kurzů algebry a kombinato-
riky - po rešerši specializovaných článků dosáhnout původních 
výsledků.  

Text práce je po obsahové i formální stránce velmi kultivovaný, 
tiskové chyby jsou zcela ojedinělé (3. řádek důkazu Věty 4.12 
na str. 21). Na věcnou chybu jsem narazil v jediném případě: 



množina {e≤i,ei,e≤i+1} ze 4.řádku důkazu části 3(b) na str. 22 
není lineárně závislá, korektnost důkazu tím ale není ovlivně-
na. 

Moje hlavní připomínka směřuje k někdy příliš stručnému výkla-
du. V článcích, které autor dle obsáhlého seznamu literatury 
zřejmě studoval, jsou někdy argumenty nechávány na čtenáři; 
v případě bakalářské práce je ovšem takový přístup nevhodný. 
Autor by se neměl bát uvést argumenty se všemi podrobnosti, 
i když to někdy může vést k poněkud nezáživné inspekci různých 
případů. Vedlejším efektem pak může být i odhalení chyb či ne-
přesností, viz výše zmíněný důkaz na str. 22. Podrobnější ko-
mentář by si zasloužil i Obrázek 4.2 (str. 24). Domněnku, že 8 
uvedených případů pokrývá všechny možnosti, uvedenou v závěru 
4. kapitoly, by bylo zřejmě možné prověřit na počítači. 

Výsledky, uvedené v kapitolách 4 a 5, doporučuji publikovat. 
Také bych doporučoval v zahájeném výzkumu pokračovat, např. 
v rámci diplomové práce. 
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