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Předložená bakalářská práce se zabývá stereologickými odhady pro parametry velikosti

částice elipsoidního tvaru. Především jsou zkoumány lokální stereologické odhady ob-

sahu elipsy a objemu trojrozměrného elipsoidu. V lokální stereologii je řez částicí veden

skrz význačný bod. V práci se za tento význačný bod vždy uvažuje střed elipsoidu.

Jiné schéma je založeno na situaci, kdy místo řezů pozorujeme projekce částice. Toto

je demonstrováno v závěru práce, kde je zmíněna možnost odhadu obvodu elipsy na

základě znalosti projekce na přímku.

Hlavní přínos práce spočívá ve srovnání tří typů odhadů, které se nabízí pro odhad

objemu elipsoidu v trojrozměrném prostoru. Je porovnána kvalita jednotlivých odhadů

na základě jejich variability. Kromě toho je odvozena nebo numericky spočtena hustota

rozdělení odhadů. Autor se samostatně seznámil se základní literaturou věnovanou lo-

kální stereologii. Obecné odhady poté aplikoval na konkrétní situaci elipsoidních částic.

Zjednodušení předpokladů na tvar umožnilo dostat některá explicitní vyjádření roz-

ptylů a hustot odhadů. K tomu musel student provést složitější výpočty a odvození.

V případě, kdy se nepodařilo dostat výsledek v analytickém tvaru, provedl numerické

výpočty v programu Mathematica. Dalším vlastním příspěvkem autora je využití ana-

logických úvah z případu lokálních řezů na konstrukci odhadu obvodu elipsy na základě

informace dané projekcí.

Na Tadeáši Hájkovi bych hlavně ocenil jeho schopnost samostatné práce. Velmi

dobře si poradil s nastudováním nových pojmů, sám iniciativně vyhledal užitečný do-

plňující článek k tématu a svědomitě provedl všechny potřebné výpočty, které byly

někdy i poněkud zdlouhavé. Rovněž sepisování práce vyžadovalo jen minimální zásahy

ze strany vedoucího. Matematický text je srozumitelně a korektně zformulovaný. Po

formální stránce je práce v naprostém pořádku. Autor splnil požadavky zadání a vy-

tvořil přehlednou a velmi kvalitně zpracovanou práci, kterou doporučuji uznat jako
bakalářskou práci na MFF UK.
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