
Posudek vedouího na diplomovou práiOnd°eje Li²ky: Lineární kódy a projektivní rovina °ádu 10Povaºuji p°edloºenou prái za velmi p¥knou, a to jak po formální,tak obsahové stráne. Student shromáºdil a interpretoval velké mnoº-ství materiálu, které umoºnilo uelenou expozii elého, dnes jiº klasi-kého, d·kazu neexistene projektivní roviny °ádu 10 metodou rozborubinárního kódu, který by existoval, kdyby rovina existovala.Zhruba polovina rozsahu práe je oben¥j²í povahy. V prvýh £ty°ehkapitoláh je víemén¥ zavád¥no zna£ení a jsou opakovány pot°ebnévýsledky, dílem známé z kursovníh p°edná²ek, dílem p°evzaté z lite-ratury. Poslední (pátá) kapitola této £ásti je uº ale jiného harakteru atýká se binárního kódu indukovaného projektivní rovinou °ádu 8m+2.Zde jsou uvedeny a dokázány pot°ebné v¥ty o symetrikýh designeha jsou aplikovány na takové kódy zp·sobem, jenº zobe¬uje postuppro °ád 10 pouºítý Sloanem a ostatními v £lánku z roku 1973. Jde op°ímo£aré zoben¥ní.V kapitole 6 jsou výsledky p°edhozí kapitoly speializovány pro pro-jektivní roviny °ádu 10. Dal²í kapitoly pak sledují historiký vývoj, takjak se postupn¥ pomoí výpo£t· dokazovalo, ºe kód nemá ºádné slovováhy 15, 12, 16 a 19 � oº uº neexisteni kódu implikuje. Kaºdá p°í-slu²ná úvaha má dv¥ £ásti, p°i£emº v první je vyvozena existene ur£itékombinatoriké kon�gurae, která by musela existovat, kdyby slovo p°í-slu²né váhy existovalo. V druhé je pak proveden po£íta£ový d·kaz ne-existene takové kon�gurae. Druhou £ást diplomant nereprodukoval;jeho p°ísp¥vek tkví v systematiké prezentai pot°ebnýh kon�guraí.Nejsloºit¥j²í je teoretiký popis v kapitole 7, která se týká váhy 15. Zdese poda°ilo vyloºit d·vod existeni symetrií, se kterým Sloane a ostatnípraovali, a které dokazovali, jak je nyní patrné, zbyte£n¥ sloºit¥.Práe je tém¥° bez hyb. Detaily n¥kterýh kon�guraí jsem ov²empodrobn¥ neov¥°oval. V obené £ásti jsem si jako jediné hyby v²iml,ºe v kapitole 5 je skalární sou£in zna£en kulatými závorkami, zatímojinde jsou pouºity závorky ostré.Zp·sob prezentae napl¬uje poºadavek, aby diplomová práe roz-vád¥la provád¥né úvahy podrobn¥ a p°esn¥. To mnohé práe ned¥lají,takºe ve srovnání s nimi by mohl vzniknout dojem, ºe práe je obsahemrozsáhlej²í, neº jak se ukáºe p°i podrobném rozboru. Je také na míst¥°íi, ºe díky zvolenému tématu práe do n¥jakýh hlub²íh matema-tikýh teorií nesestupuje a z·stává uvnit° relativn¥ snadno p°ístupnékombinatoriky. Ov²em práv¥ to, ºe se jeví tato kombinatorika snadnop°ístupnou, je zásluhou autora práe.Za nedostatek povaºuji, ºe nikde nebylo p°istoupeno k n¥jaým kro-k·m, které by se týkaly druhé, výpo£etní, £ásti d·kaz·. Mohlo jít on¥jaké dal²í zjednodu²ení kon�guraí (tedy úvahy teoretiké), nebo oskute£né provedení výpo£t·. 1



2 Co se tý£e hodnoení práe, tak je pro m¥ t¥ºké se rozhodnout mezistupn¥m výborn¥ a velmi dob°e. Kvalita prezentae i nemalé úsilí po-t°ebné pro vytvo°ení elkového obrazu pr·b¥hu d·kazu, který � ku-podivu � není nikde dostupný, hovo°í pro stupe¬ výborn¥. Na druhoustranu vlastní p°ísp¥vek autora aº tak výrazný není. Ve prosp¥h lep²íznámky lze uvést, ºe diplomant praoval z v¥t²í £ásti samostatn¥ aºe kvalita prezentae není v tomto p°ípad¥ dána výraznou sou£innostívedouího, jak tomu mnohdy bývá.Jednozna£n¥ doporu£uji, aby byla práe p°ijata jako práe diplo-mová.V Praze dne 27. srpna 2013 Ale² Drápal


