
Posudek oponenta bakalářské práce
Petra Žalobínová: Křivky skryté v diferenciálních rovnicích

Práce se zabývá třemi fyzikálně, resp. biologicky motivovanými úlohami, jejichž řešeními
jsou známé křivky: úlohou visícího řetězu upevněného v krajních bodech, modelem symbi-
ózy dvou populací a úlohou o brachistochroně. První a třetí téma začíná odvozením diferen-
ciální rovnice z fyzikálních zákonů (druhé téma začíná rovnou diferenciální rovnicí), poté
následuje řešení příslušné diferenciální rovnice a v případě brachistochrony ještě zdůvod-
nění, že toto řešení (Eulerovy–Lagrangeovy) diferenciální rovnice je skutečně minimizérem
uvažovaného funkcionálu.

Bohužel zpracování tohoto zajímavého tématu je takové, že práce podle mého názoru ne-
splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Domnívám se, že všechny části práce jsou
buď převzaté s doplněním triviálních mezivýpočtů, nebo matematicky naprosto nekorektní
(někdy oboje). Vlastní příspěvek je tedy zanedbatelný a autorka neprokázala „schopnost
prezentovat rigorózním a korektním způsobem matematický text“ .

1. Vlastní příspěvek. U prvních dvou témat je nejspíš vlastním příspěvkem vyřešení dife-
renciální rovnice metodou separovaných proměnných resp. pomocí charakteristického po-
lynomu, což mi nepřijde dostatečné pro bakalářskou práci. Navíc se jedná spíše o formální
řešení, které se vůbec nezabývá definičními obory funkcí a nakládá s dx jako s číslem. Ře-
šení úlohy o brachistochroně má přiměřenou složitost, bohužel je ale matematicky naprosto
nekorektní (podivné operace s dx, používání vět, jejichž předpoklady nejsou splněny). Při-
dané mezikroky v důkazu minimizéru jsou zase spíše jednoduché středoškolské výpočty.

2. Citování zdrojů. Rozhodně není pravda, že by u každé části práce bylo napsáno, z
kterého zdroje pochází. Například nikde není napsáno, že celý důkaz minimizéru je obsažen
v jednom z citovaných zdrojů. Podobné je to možná i u dalších částí práce, takže není jasné,
co je vlastní příspěvek a co je převzaté z literatury.

3. Matematická úroveň práce. Práce má několik částí, kde autorka mohla ukázat „schopnost
prezentovat rigorózním a korektním způsobem matematický text“ , ale neukázala.

• V celé práci autorka volně přesouvá dx z čitatele jedné strany rovnice do jmenovatele
druhé strany rovnice (a dělá další úpravy jako by dx bylo číslo), a to nejen při odvo-
zování rovnic z fyzikálních zákonů, ale i v důkazech matematických tvrzení (důkazy
Tvrzení 3.5. a 5.7.).

• „korektní a matematicky přesné definice používaných pojmů“: Autorka definuje cyk-
loidu jako křivku s jistým předpisem. Dokazuje větu, že jistá křivka je cykloida. Ve
skutečnosti je to ale posunutá cykloida (tj. neodpovídá zvolené definici), což autorka
v důkazu matematického tvrzení odbyde argumentem, že posunutí zachovává tvar
křivky. Totéž u řetězovky (Definice 3.7 a argument na straně 12, kde se navíc tvrdí,
že můžeme od řešení odečíst konstantu a dostaneme zase řešení splňující stejnou
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počáteční podmínku).

• Při aplikování variačního počtu autorka používá nutnou podmínku pro extrém funk-
cionálu na C1([a, b]) (Věta 2.13). Ve skutečnosti ale hledá extrém na jiné množině
(funkce musí splňovat okrajové podmínky), což jí vůbec nevadí. Ostatně o množině,
na které se hledá extrém, není v této části práce ani zmínka. Tato množina (definiční
obor funkcionálu) se objevuje až při dokazování minimizéru (převzato z literatury)
a obsahuje i funkce, které nemají v krajních bodech jednostranné derivace. Je tedy
otázka, co je C1([a, b]) (brachistochrona má v krajním bodě nekonečnou derivaci,
takže je tato otázka důležitá). Znění Věty 2.13 je ve skutečnosti špatně opsané z cito-
vané literatury, ve zdroji jsou okrajové podmínky zahrnuty, nicméně otázka derivací
v krajních bodech vyřešena není.

Z výše uvedených důvodů nedoporučuji předloženou práci uznat jako bakalářskou práci.

V Praze dne 7.8.2015,

RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
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