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Cílem předložené práce je výpočet určitých charakteristik náhodných trojúhelníků. Jejich
hodnota záleží na tom, jakým způsobem je náhodný trojúhelník definován. Původně pou-
žívaná definice není korektní (rovnoměrné rozdělení polohy bodů trojúhelníku). Postupně
různí autoři uvažovali různé definice náhodného trojúhelníku či obecně náhodného mno-
hoúhelníku, což vedlo k velké šíři a pestrosti publikovaných výsledků.

Autor v první kapitole podává přehled některých zajímavých výsledků publikovaných v lite-
ratuře. Jde zejména o vlastnosti tzv. gaussovských trojúhelníků a náhodných trojúhelníků
s vrcholy v omezené množině (na níž už může být rovnoměrné rozdělení bodů korektně
definováno).

V kapitole druhé pak autor přichází s vlastní definicí náhodného trojúhelníku vepsaného
rovnostrannému trojúhelníku. Uvažuje situaci, kdy každý bod náhodného trojúhelníku je
volen rovnoměrně náhodně na jedné straně (výchozího) rovnostranného trojúhelníku. Kon-
krétně se autor zabývá případem příčkového trojúhelníku (vrcholy vepsaného trojúhelníku
leží uprostřed stran výchozího trojúhelníku), a dále situací, kdy jeden z vrcholů je nahra-
zen vrcholem s náhodnou polohou. Podobně pokračuje pro dva, resp. tři náhodně volené
vrcholy vepsaného trojúhelníku.

Zkoumanými charakteristikami jsou ve všech případech pravděpodobnost, že vepsaný trojú-
helník je tupoúhlý, a střední hodnota plochy vepsaného trojúhelníku. Autor ukazuje vlastní
zajímavé výsledky – pravděpodobnost, že je zkoumaný trojúhelník tupoúhlý, roste s po-
čtem náhodně volených vrcholů, a střední hodnota plochy vepsaného trojúhelníku na počtu
náhodně volených vrcholů nezávisí.

Ve třetí kapitole pak autor ilustruje dokázaná tvrzení v jednoduché simulační studii.

K práci mám následující dotazy, resp. připomínky, k nimž by se měl autor vyjádřit:

• Rovnost (1.5) na str. 12 neplatí – zjevně hovoří o pravděpodobnosti jevu komplemen-
tárního, než je uvedeno v doprovodném textu. Navíc jev uvedený v rovnosti (1.5) je
jiný, než autor zamýšlel, a má nulovou pravděpodobnost. Jak vypadá správná verze
rovnosti (1.5)?

• V posledním odstavci na str. 38 autor uvádí, že Tvrzení 5 zůstává v platnosti i tehdy,
když náhodné veličiny Xi mají libovolné jiné rozdělení na intervalu (0, a), pokud
jsou vzájemně nekorelované. To je však v rozporu hned s předcházející větou. Jakou
podmínku tedy musí rozdělení veličin Xi splňovat, aby Tvrzení 5 zůstalo v platnosti?
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• V simulační studii (str. 40) jsou bez dalšího komentáře zvoleny jednoduché bodové
odhady pravděpodobnosti, že je náhodný vepsaný trojúhelník tupoúhlý, a střední
hodnoty jeho plochy. Proč byly zvoleny právě tyto odhady, resp. mají nějaké vlast-
nosti, pro které jsou vhodnější než jiné bodové odhady?

Téma, jímž se předložená práce zabývá, má kořeny už v 19. století. Do dnešní doby však
nepřestalo poutat pozornost a je v matematické komunitě zaměřené na stochastickou geo-
metrii stále živé. Důkazem toho budiž nejen v práci citované publikace z posledních let, ale
i dva příspěvky na téma náhodných polytopů přednesené na právě skončeném workshopu
SGSIA 2013 v polské Toruni.

Náročnost tématu odpovídá náplni předmětů bakalářského studia, práce splnila zadané
cíle. Autor prezentuje vlastní zajímavé výsledky, v textu jsou dostatečně specifikovány.
Použité zdroje jsou řádně citovány.

Práce je na vysoké odborné, jazykové i formální úrovni. Drobné nedůslednosti (například
značení, které nerozlišuje úhel a velikost úhlu) se vyskytují v míře přiměřené rozsahu práce
a nejsou překážkou správnosti ani srozumitelnosti prezentovaného textu.

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci na MFF UK, proto ji
doporučuji přijmout jako bakalářskou práci k obhajobě.

V Praze, dne 17. 6. 2013

Mgr. Jiří Dvořák
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