
Posudek oponenta dizertační práce

‘Zuzana Patáková: Problems in discrete geometry ’

Předložená práce přináší d̊uležité výsledky v několika oblastech
diskrétní matematiky za pomoci netriviálních algebraických metod,
jejichž nedávné aplikace vedly k četným pozoruhodným výsledk̊um.
Aplikacemi těchto metod se v posledních letech zabývá řada vý-
značných matematik̊u. Dosažení nových zajímavých výsledk̊u proto
není jednoduchou záležitostí a vyžaduje mj. velmi dobré porozumění
těchto postup̊u. Autorce se toto podařilo. Výsledky předložené práce
se jistě stanou inspirací pro další výzkum.
Následuje stručný nástin hlavních výsledk̊u a jejich významu.
První kapitola je motivována geometrickými metodami typu „roz-

děl a panuj”, které byly v posledních několika dekádách hojně využí-
vány k řešení algoritmických i ryze teoretických problémů diskrétní
a výpočetní geometrie v euklidovském prostoru. V posledních letech
se ukázalo, že algebraické metody v mnoha případech nabízejí lepší a
elegantnější výsledky. První kapitola předložené dizertace se zabývá
tzv. polynomiální metodou Gutha a Katze a obecným zp̊usobem ji
zdokonaluje, včetně algoritmické aplikace pro tzv. semialgebraický
range searching problém.
Druhá kapitola je věnována velmi obecným větám Ramseyova

typu široce zobecňujícím dvě klasické věty Erdőse a Szekerese z
roku 1935. Vylepšením nedávné konstrukce Conlona a spol. se vý-
razně snižuje dimenze dané konstrukce dávající jistou geometrickou
Ramseyovskou funkci zdola odhadnutou rychle rostoucí (věžovitou)
funkcí.
Třetí kapitola je věnována dláždění simplexu S jeho k zmenše-

nými kopiemi, přesněji řečeno k navzájem shodnými simplexy, které
jsou podobné simlexu S. Otázka je pro která S (resp. k) je takové
dláždění možné. V dimenzi 2, tedy pro trojúhelníky v rovině, byla
tato otázka plně zodpovězena v roce 1991. V předložené dizertaci
jsou dokázány následujíci netriviální výsledky v dimenzích 3 a 4.
V dimenzi 3 musí být číslo k třetí mocninou přirozeného čísla; v
dimenzi 4 druhou mocninou přirozeného čísla.



Práce je napsána velmi pečlivě a srozumitelně, dobře jsou po-
psány i souvislosti s jinými výsledky. O něco větší přehlednosti i pro
čtenáře, který bude práci jen zběžně prohlížet, by prospělo uvádění
odkaz̊u na jednotlivé věty, např. v přehledu výsledk̊u na stranách
4–5 (tuto drobnou poznámku uvádím až po určitém váhání).
Není sice zvykem se v oponentském posudku vyjadřovat k práci

školitele, ale rád bych alespoň poznamenal, že s výjimečnou vědec-
kou kariérou profesora Matouška souzní i vysoká úroveň jím vede-
ných dizertací, kterou dále zesiluje aktuálnost studované problema-
tiky. Předložená práce není výjimkou.
Celkově mohu shrnout, že se jedná o kvalitní dizertaci. Autorka

prokázala schopnost samostatné vědecké práce na d̊uležitých problé-
mech současné matematiky a informatiky. Jednoznačně doporučuji
udělení titulu PhD.
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