
Posudek ¹kolitele na bakaláøskou práiBarbory Zavadilové Nekoneèné souèinyCílem bakaláøské práe bylo odvodit elementárními prostøedky reálné analysyrozvoj funkí sinus a osinus do nekoneèného souèinu, vèetnì objasnìní potøebnýhpojmù vztahujííh se k nekoneèným souèinùm.Uhazeèka praovala na mathematikém obsahu práe a¾ do posledního mo¾néhookam¾iku, díky èemu¾ odevzdanému textu itelnì hybí �nální redake. Nedokona-losti èistì stylistiké jsou hojné (viz kupøíkladu angliký abstrakt), není v¹ak nutnoje zde speiálnì rozbírat, zmínku si v¹ak zaslou¾í místa, kde výklad není zela uspo-kojivý po strane vìné.(i) V úvodní podkapitole 1.1, shrnujíí základní de�nie a vìty o konvergeni, seautorka dr¾ela Jarníkovy knihy a¾ pøíli¹ mehaniky. Pøitom se jí hned v de�nii1.1.1 Jarníkùv ponìkud ji¾ staromódní styl nepodaøilo pøelo¾it do modernìj¹ího vy-jádøení korektnì { nekoneèný souèin není de�nován jako limita èásteènýh souèinù;tak je de�nována jeho hodnota, pokud limita ov¹em existuje.(ii) V závìru dùkazu dùsledku 2.2.2 je pou¾it správný postup: autorka zvolí jednopartikulární pøerovnání Z do posloupnosti a pro takto získaný souèin dokazuje ab-solutní konvergeni. Tento postup je v¹ak nejasnì vylo¾en, tak¾e by mohl vzniknoutdojem, ¾e jsou vy¹etøovány dva rùzné souèiny.(iii) V de�nii 1.1.8 je podmínka limn!1 un = 0 nadbyteèná. V dùsledku 1.1.9je sie formálnì na místì (u¾ívá se vìta 1.1.5), ale je u¾iteèné si uvìdomit, ¾e z vìty1.1.5 je potøebná jen ta èást, v ní¾ je tato podmínka dokazatelná.(iv) Omezit se na reálné souèiny je zela odùvodnìné ve vìtáh o neabsolutníkonvergeni v podkapitole 1.2, výsledky o Bolzano-Cauhyovì podmíne v¹ak zùs-távají v platnosti i v komplexním pøípadì, ani¾ by bylo zapotøebí zmìnit v dùkazehjediné písmeno; je trohu ¹koda, ¾e tato mo¾nost byla opominuta.Pøeklepù, je¾ by mohly býti poteniálnì zavádìjíí, jsem nalezl minimálnì. Nastranì 6, pátý øádek shora, má býti jbj místo b, ve formuli (1.32) na levé stranìhybí èlen �1, na stranì 23, první øádek zdola, má být horní mez souèinu vlevo1,a na stranì 34, devátý øádek shora, má být (2j � 1)2, nikoliv (2j � 1).Práe B. Zavadilové svým thematem patøí k ménì nároèným, proto by kvalit-ní formální zpraování bylo zvlá¹tì ¾ádouí. Na druhé stranì, v kapitoláh 1.2 a2, v nih¾ uhazeèka praovala na základì struènýh návodù v doporuèené litera-tuøe, jsou mathematiké �uvahy provedeny detailnì a dostateènì pøesnì. Proto sedomnívám, ¾e po¾adavky kladené na bakaláøskou prái pøedlo¾ená práesplòuje.V Praze, dne 15. 8. 2011 Jan Seidler


