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Autor práce 

Název práce

Autor posudku

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění)

Cílem, který autor deklaruje v Úvodu, je shrnout důležité pojmy související s metodou 
Lagrangeových multiplikátorů, pomocí příkladů tuto metodu osvětlit i čtenáři, který nezná teorii 
funkcí více proměnných, a srovnat s jinými metodami hledání extrémů. V tomto nepříliš 
ambiciózním cíli autor uspěl, což v Závěru reflektuje.

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení)

Obsah není úplný z matematického hlediska, neboť neobsahuje všechna odvození, resp. důkazy 
tvrzení. To je však součást autorova záměru, neboť jak píše, snažil se podat teorii tak, „aby ji (sic) 
čtenář především porozuměl a nebyl zahlcen formálními definicemi, větami a jejich důkazy“, což je 
pro zamýšlený účel požadavek správný, neboť v matematicky zcela rigorózním textu by čtenář 
neznalý diferenciálního počtu více proměnných ‚pro stromy neviděl les‘. Z tohoto hlediska 
postrádám spíše některé přirozené interpretace použitých metod, konkrétně třeba vizualizaci grafů 
kvadratických forem podle definitnosti s důsledky pro typ lokálního extrému. Velmi překvapivá je 
pro mě je absence rovnosti derivací druhého řádu s opačným pořadím proměnných, zvláště v práci, 
kde se ve většině úloh určuje diferenciál druhého řádu.

Všechny části práce jsou vzhledem k cíli plně relevantní, řazení je logické a vzhledem k návaznosti 
témat prakticky nevyhnutelné; obojí však autor přejímá ze zdrojů, z nichž čerpá.

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.)

Autor z různých zdrojů nastudoval partii matematiky, která není součástí kurzu analýzy na jeho 
oboru a je z hlediska náplně tohoto kurzu dosti obtížná. Tu následně zpracoval bez nároků na plnou 
rigoróznost (např. bez formálních důkazů) na konceptuální úrovni (matematické objekty i 
odůvodňování tvrzení jsou silně geometrizovány a užívá se více čtenářova mentálního schématu pro 
trojrozměrný prostor a objekty v něm než formálních definic) a na úrovni aplikační (řada řešených 
příkladů i s reálným kontextem, srovnání různých metod hledání extrémů pro různé vstupní údaje). 
Výsledek je kompaktní a je obsahově poměrně zdařilý.

Bohužel, práce je sužována značným množstvím chyb, vetšinou pravopisných a překlepů, najdou se 
však i chyby v matematickém obsahu. Některé jsou zřejmě opět způsobeny překlepy (na str. 35 je 
místo transpozice vektoru kolmost, přičemž všude, kde je vzorec použit, je provedena transpozice) 
či opomenutími (na str. 14 chybí za parciálními derivacemi argumenty (x, y), stejně jako na str. 15 
za gradientem; „všechny body X, pro které je součet |XS|+|XK| roven nějakému číslu k, tvoří elipsu“ 
– jen pro k kladné), některé jsou patrně způsobeny chybně zvolenou formulací („Zobecněním 
derivací ve směru poté budou parciální derivace“, str. 13 – níže na téže straně autor již správně 
uvádí, že parciální derivace jsou naopak speciálním případem derivací ve směru; na str. 32 autor 
vykládá pojmy podezřelý bod a stacionární bod, jako by to byla synonyma; na str. 20 píše „Postup 
použitý v předchozím případě však není ideální“ ve snaze vytvořit si můstek k výkladu další 
metody, ta je však určena pro jinou úlohu a údajný „neideální“ postup je pro původní úlohu ve 
skutečnosti jediný možný). Některé nepřesnosti jsou způsobeny tím, že autor důsledně neodlišuje 
některé úzce spjaté pojmy, např. vazební funkce, vazební podmínka a množina daná vazební 
podmínkou, takže píše „gradient množiny“ (str. 36 a 38) nebo „minimum ... vázané podmínkou 
g(x,y)=(následuje předpis vazební funkce)“, str. 46.
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Většina chyb v teorii je patrně důsledkem ne zcela zvládnuté kompilace různých zdrojů. Příkladem 
jsou náhlé změny značení bez jakéhokoli upozornění či komentáře (na str. 15 používá pro parciální 
derivace nezavedené označení f’x,na str. 33 náhle začne derivaci značit tečkou místo čárky). 
Parciální derivaci podle x autor vyjadřuje na str. 14 jako „(předpis)' “, jak je zvyklý z derivování 
funkce jedné proměnné. Aniž by to řekl, považuje zřejmě za synonymní pojmy „diferenciál“ a 
„totální diferenciál“. Příslušný oddíl (str. 14) je nadepsán druhým z nich, definován je první a ihned 
po definici je opět použit druhý. Není jasné, co autor myslí výrazem „určování grafu funkce“ na str. 
9., ale zřejmě „najít podobu grafu funkce“, jak píše na téže straně. Na str. 15 autor tvrdí, že 
geometrický význam totálního diferenciálu je tečná rovina, což je nepřesné. Tečnou rovinou se 
diferenciál stává až přičtením k tečnému bodu.

Ve třech případech se vyskytují nepřesnosti i ve znění definic a vět. V definici limity na str.12 není 
specifikováno, co je množina E, ale především chybí předpoklad, že A je hromadným bodem M. 
Podle takové definice je limitou funkce v nehromadných bodech cokoli. První vzorec v definici 
derivace ve směru na str. 13 nemá smysl, neboť se v něm dělí vektorem. Na straně 21 je vysloveno 
Sylvestrovo kritérium platné pro matice řádu 2, avšak tento předpoklad chybí. Tím je věta nejen 
neplatná, ale způsobuje další problémy na str. 39, kde autor uvádí znění Sylvestrova kritéria pro 
matice řádu 3 slovy „Pro nenulovou matici ... 3x3 dle Sylvestrova kritéria platí:“, což budí dojem 
nikoli nové věty, ale odkazu na předchozí formulaci kritéria, která vynecháním předpokladu působí 
zcela obecně, tedy tak, že je skutečně platí i pro případ matice řádu tři. 

Za největší matematickou chybu považuji řešení Příkladu 23 na str. 47. Když pomineme zadání 
obrázkem, do kterého je bez vysvětlení vložena souřadná soustava tak, že souřadnice všech tří bodů 
jsou celočíselné, minimalizuje autor místo součtu vzdáleností součet jejich druhých mocnin, což je 
odlišná (a mnohem jednodušší) funkce s jiným extrémem.

Kromě chyb v matematickém obsahu obsahuje práce dvě problematická tvrzení o reálném světě. Na 
str.6 „není jednoduché najít česky psanou literaturu, kde by bylo hledání vázaných extrémů pomocí 
metody Lagrangeových multiplikátorů popisováno názorně a ne zbytečně komplikovaně“, což je 
značně subjektivní soud závislý na matematické úrovni čtenáře. Na str. 44 pak „I na vysokých 
školách se totiž s funkcemi více proměnných málokdy setkáme“. Toto tvrzení je nepravdivé, kromě 
matematicko-fyzikální fakulty se funkce více proměnných běžně probírají na technických i 
ekonomických  VŠ.

Přínos (originalita, použitelnost apod.)

Matematický obsah práce originální není, přínosem je zpracování, které obětuje přísnou rigoróznost 
ve prospěch předání základních konceptů a metody řešení určitého typu úloh. Čtenářem tak může 
např. vysokoškolák, který má zájem metodu aplikačně ovládnout, nebo pokročilý středoškolák, 
kterému nabízí pozoruhodný nástroj k matematickému experimentování bez nutnosti studovat do 
hloubky teorii. 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková

úprava)

Jak bylo výše předesláno, práce obsahuje velké množství chyb. Dále uvádím jejich stručný seznam 
se stranou, na které se chyba vyskytla (číslo v závorce znamená, že se chyba na jedné straně
vyskytla vícekrát). Zdaleka nejčastějším typem chyby je chybějící čárka, autor nemá zcela ujasněno 
pravidlo o oddělování vložených vět.

Chybějící čárky 6, 9(2), 14(2), 15, 27, 28(2), 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39(3), 40, 41(2), 42(2), 43, 
45(3), 46(4), 51(3), 52, 53, 55, přebývající čárky 33, 42, chybí mezera 24, 44, 55, přebývá mezera 
12, chybí slovo ve větě 40, 42, 43, chybí tečka za větou 40, 41, 51(4), chybí dvojtečka 40. 
„Narozdíl“ 9, „podlě“ 14, „vstevnice“ 23, „extémy“ 26, „vázaných extrému“ 29, „který jsme si 
odvodily“ 30, „pode“ 30, „podeřelé“ 32, „odečteme λ násobek“ 33, „na levo“ 35, „lambda“ 35 a 41,
„znamínka“ 39, „při nejlepším“ 39, „vydíme“ 41, „odečtem“ 42, „pří“ 43, „jake“ 46. 

Na straně 50 jeden příklad označen hvězdičkou, význam autor neuvádí.

Styl je přiměřený a věcný. Po typografické stránce je práce vyhovující, nalezl jsem jen několik
chyb: malé závorky na str. 23 a 24, na str. 43 jsou souřadnice bodu rozděleny přechodem na nový 



řádek a na str. 52 je u čísla -1 jednou použit spojovník místo minus. Obrázky mají dobrou kvalitu a 
jsou používány vhodně a přiměřeně.

Odkazy na literaturu jsou ve formě čísla v hranatých závorkách, stránka není uváděna. Opakuje se 
odkazování ve formě „... zde [1]” (str. 12 a 13). Autor přímo necituje, pouze přejímá úlohy, což 
korektně označuje. Celková úprava práce je dobrá.

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití)

Literatura obsahuje sedm odborných matematických textů, dva z toho v angličtině, které jsou 
relevantní a pokrývají obsahovou stránku práce více než postačujícím způsobem.

Vyjádření ke shodám v systému Theses: Žádné shody.

Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě

1. Proč autor nezařadil geometrickou interpretaci kvadratických forem?

2. Jsou příklady a úlohy, u nichž není uveden zdroj, autorovým dílem?

Datum a podpis autora posudku:

V Mirošovicích 30.8.2016 Derek Pilous


