
Posudek oponenta na bakalářskou práci Zuzany Požárkové
Kódy založené na projektivních geometriích

Práce v souladu se zadáním popisuje samoopravné kódy založené na projektiv-
ních geometriích, se zvláštním důrazem na otázku jejich dimenze.

Práce je až na výtky níže psána srozumitelně a čtivě, s nepříliš velkým množstvím
překlepů.

Moje hlavní výhrada se týká nepřehledné struktury některých pasáží. V centrál-
ním oddíle 3.3. přechází výklad na str. 32 bez komentáře ke speciálnímu případu
p = q. Věta 3.3.7. je bez důkazu, a přitom má údajně shrnovat dosavadní poznatky.
Znamená to, že je důkaz z předchozího zřejmý, nebo že je příliš těžký? Věta 3.3.8.
není uvedena žádným komentářem, a „obecný případÿ je opět pouze oznámen aniž
by byl jakkoli uveden do souvislosti s předchozím případem speciálním.

Podobně nejasný je oddíl 3.4, která zřejmě obsahuje vlastní důkaz duality di-
menze oznámený v Úvodu. Pokud je tomu tak, zasloužilo by si to podrobnější
komentář.

Celý 4. oddíl je šit horkou jehlou. Není například definováno, co znamená, že se
S podílí na kontrolním součtu (tento pojem je přitom přesně definován, ale ne pro
S).

Zarážející je poznámka o Reed-Mullerových kódech na str. 39. Zde by čtenář
vzhledem k charakteru práce spíše předpokládal poznámku, že Reed-Mullerovy
kódy lze chápat právě jako kódy definované geometricky.

Vybrané překlepy a nepřesnosti.
• str. 4: chybný odkaz na Kaiserova skripta
• str. 5: formulace o invarianci Hammingových kódů k posunutí je nešikovná,

invariance totiž nezávisí na linearitě kódu
• str. 5: bodový součin je definován modulo p, q nebo je ze Z? Tato nejasnost

souvisí i s tím, že se na jiných místech (str. 16) hovoří o skalárním součinu.
Je to překlep, nebo se jedná o dva různé pojmy?
• str. 6: definice homogenních souřadnic nedává dobrý smysl
• str. 8: zápis T (µ.) je nevhodný
• str. 10: v definici multinomického koeficientu chybí předpoklad o součtu ki

• str. 10: jak a z čeho plyne důsledek 1.3.2.?
• Kapitola 2 mění vůči Kapitole 1 význam proměnné q, což vede k řadě

nejasností. Na str. 28 má být, že αv je primitivní v Fp, ne Fq, kongruence
na str. 29 by zase měly asi být mod q
• str. 11 a podobně jinde: „Z Lemmatu 1.2.3. . . ÿ, nikoli „Z lemma 1.2.3. . . ÿ
• str. 13: a0 = a1 6= 0 na posledním řádku je asi špatně
• str. 20: chybné závorky u kongruencí

Práce splňuje nároky na bakalářskou práci, proto ji navrhuji přijmout k obhajobě.
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