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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Cílem bakalářské práce bylo sestavení textu, který by přiblížil metodu Lagrangeových 

multiplikátorů, její základní princip, odvození, porovnání, vhodné příklady a aplikace. Autor tento 

cíl splnil, byť s jistými rezervami.  

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Text je sestaven přehledně, vykládá přiměřenou formou základní pojmy o funkcích dvou a více 

proměnných, navazuje partiemi o metodách hledání vázaných extrémů a jejich aplikacích. Text 

obsahuje také porovnání metod vyšetřování funkcí více proměnných s metodami pro funkce jedné 

proměnné. Tyto partie by však mohly být podrobnější, stejně tak jako pasáže o křivkách a o 

základních principech metody Lagrangeových multiplikátorů.       

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

Po matematické stránce je práce v pořádku s několika výhradami. Například v definici limity (na 

str. 12) by měl být bod AєM hromadným. Za poněkud sporný považuji konec odstavce 2.2.1 (na str. 

34) nebo konec odstavce 1. (na str. 35). Ve výsledcích úloh na definiční obory by měly být 

vyznačeny křivky plnou či čárkovanou čárou podle toho, jestli patří do množiny nebo ne. Dále:     

str. 17, 9.ř. shora – „ryzí“ okolí bývá častěji označováno jako „prstencové“ nebo „redukované“  

str. 21 – Sylvestrovo pravidlo je uvedeno pouze pro matice 2x2, mělo by být uvedeno 

str. 22 – parametr u parametrického vyjádření kružnice bych očekával pouze od 0 do 2π 

str. 25 – v příkladu 10 bych očekával také odvození tečny z implicitního tvaru 

str. 34 – ve vzorcích by asi měl být bod A u všech tečných vektorů nebo u žádných     

str. 41 – u řešení příkladu 18 b) bych očekával alespoň uvedení příslušné Lagrangeovy funkce 

„L=xy-λ(x+y-10)“ 

str. 54, 10. a 11. ř. zdola – ve výsledku úlohy 4 má být x
y
 místo x

2
   

str. 54, 2.ř. zdola – na konci chybí výsledné číslo  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Charakter práce je spíše kompilativní. Představuje užitečný text pro seznámení studentů se základy 

vyšetřování funkcí více proměnných.   

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

úprava) 

Jako v každé práci i v této se vyskytují drobné omyly, gramatické chyby, přepisy a podobně.  

str. 9, 7.ř. shora – chybí čárka ve větě „ukážeme, jak“ 

str. 9, 14.ř. shora – chybí čárka ve větě „bodů, jejichž“ a chybí „je“ 

str. 9, 1.ř. zdola – chybí mezera „[0,0] (obr.1.5)“ 

str. 12, 21.ř. shora – mezera navíc „spojitá, pokud“ 
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str. 14, 3.ř. shora – navíc háček nad e ve slově „podle“ a chybí „budeme“ 

str. 15, 1.ř. shora – místo „rovina, tečná“ by bylo lepší „tečná rovina“ 

str. 15, 11.ř. zdola – první složka gradientu je chybně „(3x
2
y+y

3
,…)“ 

str. 16, 17.ř. zdola – chyba v označení parciální derivace „∂
f
/∂y

2
“ 

str. 23 poznámka pod čarou je možná nedokončená 

str. 24, 13.ř. zdola – chybí mezera „funkce g“    

str. 28, 3.ř. shora – závorka jinak „M={[x,y]єΩ,…}“ 

str. 32, 16.ř. zdola – chybí čárka „tedy, jak“ 

str. 41, 19.ř. zdola – špatně y „vidíme“ 

str. 43, 4. a 12.ř. shora – „h(x)=…“ by mělo být na začátku vzorce 

str. 44, 5.ř. zdola – chybí mezera „. I na…“ 

str. 45, 4.ř. shora – chybí čárka „si, jak“ 

str. 46, 12.ř. shora – chybí dvě čárky „vědět, jaké“ 

str. 50, 11.ř. shora – chybí závorka v zadání úlohy 7 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Zdroje jsou použity v přiměřené míře. V citacích drobné chyby, například: 

str. 7, 22 – chybí mezery před citacemi 

str. 12, 13 – ne příliš vhodné odkazy „zde“ 

Další poznámky 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  Žádné shody  

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

Otázky k obhajobě 

 

Datum a podpis autora posudku: 


