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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Práce je úspěšným pokusem o sepsání úvodního textu o variačním 
počtu a po faktické stránce jí nejde nic vážného vytknout. Autor bezpochyby 
dobře rozumí tomu, o čem píše. Problém spatřuji v autorově způsobu 
vyjadřování, který není vhodný pro odbornou práci, v poměrně velkém počtu 
formálních chyb a v nedostatečné hloubce výkladu, jak popisuji v podrobnější verzi posudku. 
Práci považuji za celkem zdařilou, proto ji doporučuji k obhajobě, 
ale pro výše uvedené nedostatky navrhuji známku velmi dobře.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Obsahuje práce i nějaké nové výsledky? Je některá z aplikací variačního 
počtu, které autor prezentuje, nová? Je nějaký příklad řešen novým nebo netradičním 
způsobem?

V části o Hamiltonově principu se ukazuje, že pohybové rovnice klasické 
mechaniky lze odvodit z variačního principu. Co říká Beltramiho identita, které 
se věnuje velká pozornost v kapitole 7, v tomto případě?

Opravdu se ve znění Stokesovy věty požaduje jednoduchá souvislost plochy, 
jak se to tvrdí na straně 50? Pro mezikruží Stokesova věta neplatí?

V závěru autor zmiňuje, že vynechal diskusi tvaru bublin a geodetiky v 
prostoročase. Je analýza bublin o tolik náročnější, že by se do práce nevešla? 
Vyžaduje tato analýza nějaké další rozvinutí aparátu? 

Čím by se z hlediska variačního počtu lišila diskuse o geodetikách v 
prostoročase od diskuse v euklidovském prostoru, která je v práci provedena? 
Hraje nějakou roli signatura metriky?

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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