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Práce měla v zadání zkoumání diferenciálních rovnic, které vedou na známé 

křivky. V upoutávce byla explicitně zmíněna brachistochrona. Autorka si k ní přidala 

řetězovku a pokusila se o jejich představení z pohledu diferenciálních rovnic. 

Odvození rovnice pro řetězovku a jejímu řešení je věnována třetí kapitola. Po 

fyzikálně motivovaném odvození rovnice jsou předvedena dvě řešení vedoucí na 

hyperbolický kosinus. 

V kapitole 4 je nabídnuta soustava diferenciálních rovnic popisující symbiózu 

dvou populací. Jejím řešením je dvojice hyperbolického sinu a kosinu. Takto je 

možné tyto dvě zajímavé funkce odvodit najednou jako řešení smysluplné úlohy. 

Tato půvabná jednoduchá úloha by byla jistě nejlepším způsobem jejich zavedení. 

Ostatní metody zavedení jsou nezajímavé. Navíc je k řešení doplněna fázová rovina 

se sedlovým bodem.   

V kapitole 5 je úloha o brachistochroně řešena dvěma způsoby. První přístup 

je fyzikální. Použije se Fermatův princip minimálního času, Snellův zákon lomu a 

Zákon o zachování mechanické energie. Takto se podaří odvodit diferenciální rovnici 

a následně ji vyřešit. Řešením je cykloida. Druhý přístup k úloze o brachistochroně 

spočíval na variačním počtu. Po vyjádření příslušného funkcionálu času a sestavení 

Eulerovy rovnice se odvodí diferenciální rovnice stejná jako při prvním přístupu. Tím 

však není ještě vyřešena úloha o brachistochroně. Zbývá ověřit, že je cykloida 

opravdu jediným řešením. Autorka neúspěšně zkoušela ověřit tento fakt pomocí 

teorie diferenciálních rovnic, variačního počtu i obecnější teorie optimální kontroly. 

Nakonec do práce zařadila kompilaci nepublikovaného článku E. Baldera, kde je 

pomocí elementární analýzy dokázáno, že jde skutečně o jediné řešení. 

Autorka nejednoduchá fyzikálně motivovaná řešení přepsala do srozumitelné 

formy.  Dlouhý postup řešení z učebnic známý u řetězovky i brachistochrony se jí 

podařilo smysluplně rozčlenit na tvrzení, věty a poznámky. Začlenění převzatého 

důkazu optimality u brachistochrony práci pomohlo. Příklad na symbiotické populace 

je původní a pěkný.  

Autorka zvládla zadané téma a práci zpracovala přiměřeným způsobem. 

Některé formulace (například Poznámka 5.14) by bylo možné vylepšit. Trikový důkaz 

optimality u brachistochrony by bylo možné ještě okomentovat poznámkou, proč a 

jak to funguje. Při uvádění citací bylo někdy obtížné u jednotlivých částí vždy 



opakovat, z jakého zdroje jsou čerpány. Jistě měl být zdroj uveden u Lemmatu 5.15, 

Tvrzení 5.17 a Poznámky 5.18. 

Podle Standardů konstatuji: 

Bylo téma pro bakalářskou práci přiměřené a bylo pojato přiměřeným způsobem?  

- Téma je vhodné pro obor MFMAT. Domnívám se, že bylo adekvátně pojato. 

Obsahuje práce vlastní příspěvek autora? V čem tento příspěvek spočívá? Je v práci 

dostatečně specifikován?  

- Příspěvkem autorky je zpracování výkladu z učebnic do matematických tvrzení, 

pěkný příklad symbiózy dvou populací a zakomponování důkazu optimality. 

Specifikace příspěvku je uvedena v závěru, není podrobně vymezen. 

Jaká je matematická úroveň práce? Obsahuje práce rigorózně a korektně 

zformulovaný matematický text?  

- Většina textu je zpracována rigorózně. Některé formulace by bylo možné 

zpřesnit. 

Jsou zdroje správně citovány?  

- Zdroje jsou uvedeny všechny. Někde by bylo možné doplnit přesně, ze kterého 

zdroje vychází následující text. Někde je odkaz pod textem. 

Je práce po formální stránce v pořádku? Lze práci uznat jako práci bakalářskou? 

- Ano. 

 

 

Doporučuji práci uznat jako bakalářskou. 
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