
Posudek vedoucího na bakalářskou práci: 
 
Zuzana Požárková: Kódy založené na projektivních geometriích 
 
Smyslem práce je studium lineárních kódů nad q-prvkovým tělesem, které jsou generovány 
incidenčními vektory všech projektivních podprostorů dané dimenze r v projektivním 
prostoru dimenze n. Většina práce je věnována zjišťování dimenze takového kódu. To je 
netriviální otázka, která byla intenzivně řešena koncem šedesátých let a počátkem 
sedmdesátých. Autorka bakalářské práce tyto nejednoduché postupy zdařile a s porozuměním 
reprodukuje. V závěru se pak věnuje dekódování těchto kódů pomocí většinové logiky.  
 
Projektivně geometrické kódy jsou matematicky velmi zajímavé a potřebné důkazy jsou často 
esteticky velmi uspokojivé. Jejich teorie vyžaduje vedle vhodně volených metod lineární 
algebry dobrý vhled do teorie konečných těles a pečlivou práci s multinomiálními koeficienty. 
To uchazečka zvládla výborně, důkazy, tak jak je podává, se čtou velmi dobře. Trochu v 
úvodu schází více úvah o síle těchto kódů, zvláště z asymptotického hlediska Z toho by bylo 
patrné, že pro větší délky významnější praktickou roli hrát nebudou, což ovšem neubírá nic na 
jejich významu teoretickém  (například v úvahách o neexistenci jistých projektivních rovin). 
 
Drobné chyby a nepřesnosti se vyskytují především v úvodních kapitolách. Jsou částečně 
pouze přehlédnutí, částečně jsou to svědectví o ne zcela zvládnutém pochopení různých 
algebraických formalismů. 
 
Str. 5.- užití hranatých a kulatých závorek pro parametry kódu má smysl právě pro to, aby se 
odlišilo udání velikosti kódu a udání logaritmu velikosti kódu. Pokud to autorka nerozlišuje, 
není vhodné pak používat obou typů závorek. Navíc v textu používá pouze značení pro 
lineární kódy, navíc snad jen na straně 14. 
 
Str. 9 – Ve znění lemmatu 1.2.3 je mylně umístěno +i do indexu, a to opakovaně. V důkazu je 
k dosažení sporu potřeba předpokládat lineární nezávislost, nikoliv závislost.. 
 
Str.. 10 – Definice multinomického koeficientu vyžaduje, aby součet čísel ki byl roven n. 
 
Str. 11. V popisu matice N je pro podprostory dimenze r použito označení, které je 
v předchozí kapitole rezervováno pro nadroviny. 
 
Str. 12 aj. Definice osmiprvkového tělesa má obsahovat x, nikoliv primitivní prvek. Těleso 
získáme jako faktor přes hlavní ideál v okruhu polynomů jedné proměnné a umíme o něm 
dokázat, že má primitivní prvek. Použít primitivní prvek jako vstupní údaj konstrukce nedává 
smysl a je to matematicky nesprávné (a to nejen formálně). 
 
V práci autorka občas používá mírně odlehčené slovní obraty (Ze života kódů) aj. Mám 
dojem, že je to záměrné a vědomé pohrávání si s existenciální tíhou odborného stylu, a že to 
zůstává v přijatelných mezích. Proto jsem ani během přípravy práce nepožadoval v tomto 
směru úpravu. 
 
Doporučuji přijmou práci jako práci bakalářskou. 
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