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Shrnutí obsahu práce

Práce pojednává o konjugovaných řadách k řadám Fourierovým. V práci jsou dokázána kritéria
pro konvergenci těchto řad, důkazy jsou podrobně a přehledně zpracovány (na rozdíl od známých
publikací, které jsou tomuto tématu věnovány). Pan M. Bathory nejen přehledně zpracoval tuto
tématiku a úspěšně vyřešil zadané úkoly (viz Lemma 2.10 (vzorec pro částečné součty konjugované
Fourierovy řady) na str. 10, Větu 2.4 (o lokalizaci) na str. 13, Větu 2.16 (analogii Diniho kritéria)
na str. 14, Poznámku 2.17 na str. 14, Příklad 4.1 a jeho řešení, str. 25–26), ale vykonal podstatně
více, než bylo žádáno : viz Kapitolu 3, kde podrobně dokazuje Větu 3.1 (která dává odpověď na
nezadané cvičení 8, na str. 506 v [J2]) na str. 15, Větu 3.5 (analogii Dirichletova-Jordanova kritéria)
na str. 18, Větu 3.12 (analogii Lebesgueova kritéria) na str. 23, a Kapitolu 4, kde řeší Příklady 4.3, 4.5
(str. 27, 30), a dokazuje Důsledek 4.4, str. 29, což také nebylo součástí zadání. Pan M. Bathory nejen
zkoumal konvergenci konjugovaných Fourierových řad v obvyklém smyslu, ale vyšetřoval i konvergenci
těchto řad metodou aritmetických průměrů (viz Sekci 3.3).

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Zadané téma bylo přiměřené, pan Bathory však zadaný úkol značně rozšířil a úspěšně
vyřešil.

Vlastní příspěvek. Vlastním příspěvkem autora jsou řešení příkladů v Kapitole 4 (což je řečeno
na str. 0).

Matematická úroveň. Matematická úroveň práce je výborná, matematický text je rigorózně a
korektně zformulován.

Práce se zdroji. Zdroje jsou správně citovány, práce neobsahuje převzaté nebo doslova přeložené
pasáže. Na rozdíl od známé literatury, důkazy jsou podrobně a přehledně zpracovány.

Formální úprava. Vysoce hodnotím formální úpravu práce.

Připomínky: K práci nemám kritické připomínky, neboť veškeré výhrady, které jsem měl, byly vzaty
v úvahu v průběhu zpracování textu.

Závěr

Práci považuji za vynikající a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci.
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