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Práci  
⌧doporučuji  
uznat jako diplomovou. Návrh klasifikace přikládám. 
 
Připomínky a vyjádření vedoucího: Práce se zabývá výpočtem největšího  společného dělitele 
(GCD) polynomů a otázkami souvisejícími s maticovou formulací tohoto problému.  
Autor  uvažoval dva polynomy, připoměl Eukleidův algoritmus a jeho maticovou formulaci 
použitím Sylvestrovy matice resp. jejích  subresultantů a elegantně popsal transformace  
uvažovaných matic.  
V numerickém počítání je prvořadým úkolem určení hodnosti v práci uvažovaných matic, 
čímž se úvahy přesunou do numerické lineární algebry, jak je uvedeno v zadání. Výpočtu 
hodnosti je věnována první část práce včetně výpočtu GCD dvou polynomů, kde do Zengova 
postupu autor doplnil řadu  nápadů a doplňků. Přirozeným způsobem se přešlo k výpočtu 
GCD více polynomů kde se při výpočtu a upřesňování koeficientů GCD použilo Gauss-



Newtonových iterací. V práci je pro podporu tohoto způsobu výpočtu uveden známý Zengův 
výsledek podle kterého tento postup není “ill-posed”.  
Pro srovnání numerických výsledků se v druhé části práce použilo Bézoutových matic. Pro 
vysvětlení použitých algoritmů autor rozšířil diplomku i o postup na odvození tvaru 
Bézoutových matic.  Na tomto místě bych rád zdůraznil, že autor  zpracoval a do podrobností 
rozšířil článek prof Ptáka z roku 1984. Velice pracné bylo i shrnutí teorie pro formulaci 
algoritmů na výpočet GCD použitím Bézoutových matic. V algoritmech je elegantně 
zpracováno použití metody nejmenších čtverců, přičemž myšlenka Algoritmu  3.15 je 
autorova. 
Pracné numerické výsledky jsou obsahem poslední kapitoly a budou promítnuty při 
obhajobě.. Na tomto místě musím zdůraznit autorovu vynikající  práci u počítače a tvorbu 
vlastních algoritmů. Tato část je skutečně přínosem pro výpočet GCD. 
Práce je skutečně mohutná a působí uceleným dojmem.  Autor nastudoval celou  řadu 
netriviálních  článků, které jsou uvedeny na konci práce.  
Autor odevzdal kvalitní diplomovou práci.  
 
Doporučuji, aby práce byla uznána jako práce diplomová.   
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