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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

    Předkladatel práce se zabývá variačními metodami a jejich použití ve fyzice a částečně i 
v geometrii.

   Autor používá jak přesného matematického popisu, tak i jeho přiblížení, a sice v tom smyslu, že 
některá tvrzení jsou jen navozena nebo ilustrována. Vzhledem k předpokládanému zaměření práce 
toto však neshledávám být na škodu. Práce obsahuje četné ilustrace tvrzení   pomocí příkladů, 
které jsou uvedeny matematicky korektně.

   Předkládaná práce je velmi obsáhlá. Sestává z dvaceti kapitol. Jan Kuchařík se v ní zabývá tím, 
co je to funkcionál a co to znamená jej maximalizovat. Ukazuje souvislost věty o Lagrangeových 
multiplikátorech (nutná podmínka) s větou o extremalizaci klasického funkcionálu (Euler-
Lagrangeovy rovnice, opět nutná podmínka). Toto dále uvádí do souvislosti se zobecňováním 
Newtonových rovnic. Motivuje zobecněné souřadnice, které jsou nutné k vyvození Lagrangeových
rovnic (druhého druhu).  Přibližuje souvislost existence potenciálů polí s jejich konzervativní 
vlastností (nutná podmínka) a s integrabilitou těchto polí v případě vektorového potenciálového 
pole v R^3 . Všímá si případů cyklických proměnných, tj. těch, na nichž klasický funkcionál 
nezávisí (např. Beltramiho identita pro případ, kdy funkcionál nezávisí na „poloze“).
   Mezi aplikacemi uvádí  Fermatův princip, isoperimetrické úlohy s pevnými konci a problém 
geodetik. Fermatův princip aplikuje na odvození tvarů čoček (lomivých optických prostředí) 
s předem definovanými vlastnostmi  a  k vyvození zákonu lomu.

  Přínos práce spočívá především v použití variačního počtu v četných   partiích klasické teoretické
fyziky. Cíle práce byly z velké většiny splněny, byť bylo předpokládáno věnovat se více 
problematice minimálních ploch (autor se věnoval pouze mýdlovým bublinám mezi kruhovými 
obručemi), systémům s lorentzovskou dynamikou (pohybové rovnice ve speciální teorii relativity) 
a uvést Chtistoffelovy koeficienty.  

  Někdy autor nepoužívá odborný styl, který je však nutné si osvojit, pokud chce   publikovat 
vlastní výzkum pro vědeckou komunitu, což bývá ve vyšších ročnících podmínkou sine qua non. 
Poznamenám, že citace nejsou zcela standardní, ale vzhledem k tomu, že práce je kompilací, 
relativně přirozené. Autor uvedl seznam literatury na konec své bakalářské práce a k jednotlivým 
položkám uvedl kapitoly své práce, kdy byl příslušnou prací „inspirován“, popř. kde ji přímo 
použil.  
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