
POSUDEK VEDOUCÍHO NA BAKALÁØSKOU PRÁCIþORTOGONÁLNÍ BÁZE A JORDANÙV NORMÁLNÍ TVAR\Práe Daniela Kuèery se vìnuje otáze harakterizae endomor�smù koneènì--dimenzionálního komplexního vektorového prostoru, pro nì¾ existuje ortogonálníbáze, vzhledem ke které je matie daného endomor�smu v Jordanovì normálnímtvaru; takové endomor�smy autor nazývá unitárnì jordanizovatelné. Jedná se tedyo jakýsi pokus o zobenìní klasiké vìty harakterizujíí unitárnì diagonalizovatelnéendomor�smy jako¾to normální zobrazení.Podle toho, o je mi známo, není toto téma v ¾ádné literatuøe vìnujíí se lineárníalgebøe zpraováno. Pøesto¾e se nakone nepodaøilo pøijít s uelenou harakterizaí,pova¾uji výstup práe | toti¾ algoritmus pro rozhodnutí, zda zadaný endomor�s-mus má èi nemá ¾ádouí vlastnost | za velie dobrý (pùvodní) výsledek studentabakaláøského studijního programu.Práe jako taková má standardní strukturu. Po úvodu následuje seznámení sestandardními pojmy a výsledky v oblasti (pøedev¹ím ji¾ zmínìná vìta o normálníhzobrazeníh). V¹e je opatøeno dùkazy, pøièem¾ se autor sna¾il pouze nekopírovatznámé postupy, o¾ vedlo obèas k faktikému zkráení argumentu, jindy k men¹ínedota¾enosti.Tøetí kapitola obsahuje pøíklady, které mají poslou¾it jako heuristika k vy-budování stì¾ejníh pojmù pro rozhodovaí algoritmus. Zároveò je zde dokázáno(Vìta 3), ¾e postaèujíí podmínkou pro unitární jordanizovatelnost endomor�smu' je þ�(') = f�g & (' � � id) je nilpotentní indexu 2\.Ètvrtá kapitola je tì¾i¹tìm elé práe. Obsahuje dùle¾itý pojem nejlep¹ího kol-mého rozkladu, jeho¾ jednoznaènost je klíèem k fungování rozhodovaího algoritmu.V úplném závìru pak student shrnuje dosa¾ené výsledky a nastiòuje smìr, který bymohl v dùsledku vést ke ký¾ené kompaktní harakterizai.Student praoval samostatnì, se zaujetím a aktivní pøístup projevoval i v prù-bìhu konultaí. Obhajovaná práe je dobøe strukturovaná, odpovídajíího rozsahu aobsahuje pùvodní výsledky. Za drobnou vadu na dokonalosti by snad bylo lze ozna-èit obèasné ménì preizní vyjadøování (napø. þlineárnì nezávislé mno¾iny Zi+1\ nastr. 19) a samostatné èíslování lemmat, tvrzení a vìt, které je ponìkud nepraktiké.Z hlediska elkového posouzení pøedlo¾eného textu se ale jedná o marginální ne-gativní pøíspìvek, proèe¾ doporuèuji prái Daniela Kuèery þOrtogonální báze aJordanùv normální tvar\ uznat jako bakaláøskou.
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