
Oponentský posudek bakalá°ské práce

Tomá² Los: �Bisektory�

P°edloºená práce se zabývá bisektory a jejich pouºitím k charakterizaci konvexních podmnoºin R2,
které jsou jednotkovou koulí n¥jaké normy generované skalárním sou£inem. V práci je uvedeno, ºe vy-
chází z preprintu [1]. Dle dostupných informací na webu je ov²em [1] £lánek vy²lý ve sborníku z jisté
konference (Chan He, Horst Martini, Senlin Wu, "On Bisectors for Convex Distance Functions", ISVD,
2011, 2010 International Symposium on Voronoi Diagrams in Science and Engineering, 2010 International
Symposium on Voronoi Diagrams in Science and Engineering 2011, pp. 23-30, doi:10.1109/ISVD.2011.12)
a nikoli preprint.

Téma je zajímavé a netriviální. V práci jsem nenalezl ºádnou závaºnou matematickou chybu. Nicmén¥
úrove¬ prezentace je spí²e nízká. Práce je p°íli² dlouhá a ²patn¥ se £te. N¥kde se rozvlekle dokazují trivi-
ality; jinde chybí vysv¥tlení n¥kterých krok·. V práci navíc není speci�kováno, co je vlastním p°ísp¥vkem
studenta. Rovn¥º odkazy na literaturu chybí. Následuje seznam konkrétních p°ipomínek k práci:

1. Strana 4, Lemma 1: Zde se neobratn¥ formulují a krkolomn¥ dokazují n¥které standardní vlastnosti
konvexních mnoºin. Standardní p°ístup je tento:

(a) Standardn¥ se formuluje lemma, ºe pokud C je konvexní mnoºina, b ∈ intC a x ∈ C, pak úse£ka
[b, x) je obsaºena v intC. [D·kaz: Nech´ U(b, ε) ⊂ C. Pak U(tb+ (1− t)x, tε) ⊂ C pro t ∈ (0, 1].]

(b) Pak Lemma 1 ihned plyne z (a) a z p°edpokladu kompaktnosti C.
Výhodou tohoto standardního p°ístupu je nejen krat²í a p°ehledn¥j²í d·kaz, ale i to, ºe tvrzení (a) se

velmi £asto hodí.

2. Strana 5, de�nice te£ny: V¥t²inou se takové p°ímce ne°íká te£na (coº je termín rezervovaný pro
hladké objekty), ale op¥rná p°ímka.

3. Strana 5, odstavec za de�nicí te£ny: Zde se ukazuje, ºe p°ímka, která protíná C a neprotíná intC,
je te£na. Z tvrzení 1(a) vý²e je to jasné. (Pokud z ∈ ρ ∩ C, pak [0, z) ⊂ intC, tedy intC protíná s.)

4. Strana 5, Poznámka v p°edposledním odstavci: Formulace je krkolomná. Jednodu²²í a srozumiteln¥j²í
by bylo °íci, ºe p°ímka rovnob¥ºná s 〈−u, u〉 procházející nejvzdálen¥j²ím bodem je te£na. [Obsah je sice
týº, ale sou£asná formulace je trochu matoucí.]

5. Strana 6, de�nice funkce αu:
(a) Co to je orientovaný úhel, který orientovaná úse£ka svírá s p°ímkou obsahující její koncový bod?

To je siln¥ matoucí. P°ipomínám, ºe pr·vodi£ byl de�nován jako orientovaná úse£ka. Z kontextu a dal²ího
pouºití jsem pochopil, ºe jde o úhel mezi polop°ímkou [0, cu(t)〉 (p°esn¥ji [0, cu(t)〉 \ [0, cu(t))) a te£nou.

(b) Protoºe tato konstrukce se pouºívá mnohokrát a mnohokrát se opakují stejné formulace, povaºoval
bych za dobré zavést n¥jakou terminologii, nap°íklad:

(b-i) Zobrazení, které kaºdému x ∈ ∂C p°i°adí n¥jakou te£nu Tx procházející bodem x nazv¥me t°eba
"výb¥r te£en". (Nebo n¥jak lépe.)

(b-ii) Nech´ T : x 7→ Tx je výb¥r te£en. Pro t ∈ R ozna£me βu(t) onen úhel mezi polop°ímkou [0, cu(t)〉
a te£nou Tcu(t) a αu(t) = t+ βu(t).

Pak by se nemusela de�nice funkce βu pokaºdé opakovat. (K takovýmto ú£el·m mj. slouºí v matematice
de�nice.)

6. Strana 6, základní vlastnost mnoºiny arc: Není vysv¥tleno, pro£ ta vlastnost platí. �e£i typu "z
vlastností funkce tangens plyne..."nejsou d·kaz. Takhle se matematika nepí²e. Ov²em ty vlastnosti jsou
snadno vid¥t tak jako tak: Ozna£me symbolem Cone(u, v) tu první mnoºinu z pr·niku v de�nici arc(u, v).

(a) Protoºe u 6= v−, je |∠(u, 0, v)| < π. Je-li z ∈ arc(u, v), pak z ∈ Cone(u, v), a tedy Cone(u, z) ⊂
Cone(u, v). Proto |∠(u, 0, z)| ≤ |∠(u, 0, v)|. To, ºe úhly mají stejné znaménko, je geometricky jasné.

(b) Obrácen¥, pokud |∠(u, 0, z)| ≤ |∠(u, 0, v)| a úhly mají stejné znaménko, je geometricky jasné, ºe
z ∈ Cone(u, v).

Tedy bu¤ je na míst¥ prohlásit, ºe tato vlastnost je geometricky jasná (coº je), nebo, pokud chceme
ud¥lat výpo£et, n¥jaký výpo£et opravdu ud¥lat a ne °íkat, ºe se to n¥jak tak a tak spo£ítat dá. Nejsnaz²í
zp·sob výpo£tu by asi byl s pouºitím komplexní roviny, kde body bychom psali ve tvaru reiϕ. Ale
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vzhledem k tomu, ºe na jiných místech se geometrické argumenty nedopl¬ují analytickým výpo£tem,
nezdá se mi to pot°ebné.

7. Strana 6, Lemma 3 a jeho d·kaz:
(a) Protoºe se ukáºe neklesajícnost na otev°ených intervalech délky π

2 , není nutné vyuºívat kompakt-
nost.

(b) M¥la by se pouºít terminologie z 5(b) vý²e, aby se neopakovaly krkolomné formulace. (Navíc zde
s matoucím ozna£ením nejmen²í moºný úhel.)

8. Strana 7, Lemma 4 a dále: Funkce jsou lipschitzovské, nikoli Lipschitzovské.

9. Strana 8, odstavec p°ed Lemmatem 5: } je na ²patném míst¥.

10. Strana 9, d·kaz Lemmatu 6: Spí²e "nedegenerovaný"neº "nezvrhlý".

11. Strana 9, Poznámka: M¥lo by se vysv¥tlit, jak z existence derivace ru plyne existence derivace cu.
(Je to snadné, ale m¥lo by to zde být.)

12. Strana 10, d·kaz Lemmatu 7: D·kaz je správn¥, ale domnívám se, ºe se zbyte£n¥ komplikuje
pouºíváním d·kazu sporem.

Pro ryzí monotonii: Trojúhelník 4(0, cu(t2), cu(s0)) (a tedy i úse£ka [cu(t2), cu(s0)]) je obsaºen v C.
Nech´ x je pr·se£ík polop°ímky [0, cu(t1)〉 a úse£ky [cu(t2), cu(s0)]. Pak D(t1) ≥ dist(x, 〈0, u〉) > D(t2).

Pro konstantnost: D(s0) ≥ D(s∗) ≥ dist(w, 〈0, u〉) = D(s0), kde w je bod z textu.

13. Strany 11�13, Lemma 9 a jeho d·kaz: V²e je správn¥. Jde o standardní vlastnosti Minkowského
funkcionálu. Ale n¥které £ásti d·kazu jsou rozvleklé (bod (iv)) a krkolomné (bod (v)). Konkrétn¥ji:

(a) D·kaz první implikace v (ii) je spí²e nep°ímo neº sporem.
(b) V druhé implikaci (ii) sta£í pouºít 0 ∈ C, není t°eba zmi¬ovat vnit°ek.
(c) D·kaz (iv) je zbyte£n¥ mnohomluvný. Ano, je t°eba dokázat, ºe λ′C + µ′C ⊂ (λ′ + µ′)C pro

λ′, µ′ ≥ 0. Je-lu λ′ = µ′ = 0, je to z°ejmé. Je-li aspo¬ jedno nenulové, provede se ten výpo£et v textu.
Sta£í pro c, c′ ∈ C napsat vzorec pro c′′ a °íci, ºe c′′ je konvexní kombinace c a c′. Vsunuté výpl¬kové
v¥ty jsou zbyte£né a neprospívají ni£emu, natoº porozum¥ní.

(d) D·kaz bodu (v) je krkolomný. Lépe je to takto:
Je-li x ∈ C, pak γC(x) ≤ 1 z de�nice. Pokud x ∈ intC, pak existuje t > 1, ºe tx ∈ C, tedy γC(tx) ≤ 1,

tedy γC(x) ≤ 1
t < 1.

Je-li γC(x) < 1, pak x ∈ C z de�nice. Navíc pak existuje t > 1, ºe γC(tx) = tγC(x) < 1, tedy tx ∈ C.
Proto x ∈ intC (tvrzení 1(a) vý²e).

Pokud γC(x) = 1, pak jako v textu se ukáºe x ∈ ∂C, tedy x ∈ C z uzav°enosti C.
Nakonec, pro x 6= 0 máme γC( x

γC(x) ) = 1, tedy x
γC(x) ∈ ∂C.

14. Strana 14, záv¥r d·kazu Lemmatu 10: Není pot°eba vzývat funkcionální analýzu: Lineární zobrazení
R2 → R jsou reprezentovaná maticemi 1 × 2, tedy jádro takového zobrazení (pokud to není konstantní
nulové zobrazení) je evidentn¥ p°ímka. To je elementární lineární algebra.

15. Strana 14, poslední poznámka: dC není skoro stejná jako euklidovská metrika. Vlastnosti 4 se
°íká ekvivalence dC a euklidovské metriky.

16. Strany 15�16, konstrukce bisektoru: Zde se popisuje, jak je moºné najít (a charakterizovat) prvky
bisektoru dvou r·zných bod· v R2. Je to sice správn¥, ale zp·sob vyjad°ování je spí²e zatem¬ující neº
vysv¥tlující. Konkrétn¥ji:

(a) Klí£ová je charakterizace pomocí rovnosti (3.1). Ta je vysv¥tlena vcelku p°ijatelným zp·sobem.
(b) Dal²í klí£ovou charakterizací je geometrické vyjád°ení rovnosti (3.1): V p°ípad¥, ºe z /∈ 〈a, b〉,

rovnost (3.1) platí, práv¥ kdyº je p°ímka 〈v′(z), v′′(z)〉 rovnob¥ºná s p°ímkou 〈a, b〉. To je konstatováno
v prvním odstavci na stran¥ 16, ale není to vysv¥tleno. �e to "vidíme", není vysv¥tlení. Plyne to z toho,
ºe ob¥ tvrzení jsou ekvivalentní podobnosti trojúhelník· 4azb a 4v′(z)zv′′(z).

(c) Dále se dokazuje, ºe na p°ímce 〈a, b〉 existuje práv¥ jeden prvek bisektoru a ºe leºí na úse£ce (a, b).
D·kaz je p°esný a správný, av²ak zdlouhavý. Naopak v n¥m chybí vysv¥telení, ºe je to vlastn¥ jasné
a p°irozené. A op¥t se naduºívá d·kaz sporem. P°irozen¥j²í je to takto: Pokud z ∈ [a, b〉 \ [a, b], pak
evidentn¥ γC(z − a) > γC(z − b), protoºe z − a = l(z − b) pro n¥jaké l > 1 a z − b 6= 0. Podobn¥ pro
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z ∈ [b, a〉 \ [a, b] je γC(z− b) > γC(z− a). Je také jasné, ºe body a, b nepat°í do bisektoru. Zbývá vy²et°it
úse£ku (a, b), a to lze ud¥lat tak, jako v textu.

17. Strana 16, Lemma 13 a jeho d·kaz: Je to správn¥, ale nep°ehledné.
(a) Na po£átku se d¥lá BÚNO p°edpoklad, ºe b2 = 0. To je jist¥ moºné, ale podivné je, ºe se to dále

n¥jak moc nepouºívá, p°itom by to zjednodu²ilo vyjad°ování i zna£ení. Konkrétn¥, je-li b1 > 0 a b0 = 0,
pak p°ímka 〈−b, b〉 je osa x a yt′1 = yt1 .

(b) P°i²lo by mi lep²í Lemma 13 formulovat jinak: Pokud ∂C obsahuje úse£ku rovnob¥ºnou s p°ímkou
〈−b, b〉, pak BC(−b, b) má neprázdný vnit°ek (a tedy není homeomorfní p°ímce).

18. Strana 17, Poznámka za d·kazem Lemmatu 13: Chybí vysv¥tlení £i odkaz. Je to t¥ºké, nebo je to
snadné? Je to n¥kde dokázané? Kde? Pro£ se to tu zmi¬uje bez vysv¥tlení?

19. Strany 17�18, Lemma 14 a jeho d·kaz: To jsou jist¥ d·leºité vlastnosti, nicmén¥ n¥které triviáln¥
plynou z vlastností Minkowského funkcionálu, takºe se domnívám, ºe d·kaz této úrovn¥ do bakalá°ské
práce nepat°í. Podrobn¥ji:

(a) K bodu (i): Jednak bych ho formulovalBC(−λx, λx) = |λ|·BC(−x, x). Pokud uº se to má dokazovat,
pak se to ud¥lá pro λ > 0 (nap°íklad tak, jako v práci; nebo jednodu²eji sta£í °íci, ºe qC(λz + λx) =
qC(λz − λx) práv¥ kdyº qC(z + x) = qC(z − x).) A dále sta£í °íci, ºe BC(−x, x) = BC(x,−x), protoºe
z°ejm¥ BC(a, b) = BC(b, a) pro libovolná r·zná a, b.

(b) Bod (iii) je tak triviální, ºe jeho d·kaz je plýtvání papírem.
(c) V bodu (iv) by se op¥t m¥la pouºít absolutní hodnota.
(d) Bod (v) je asi to, o co hlavn¥ jde. D·kaz je správný, ale pon¥kud krkolomný. Moºná by bylo

snaz²í °íci, ºe pokud p°ímky 〈a, b〉 a 〈c, d〉 jsou rovnob¥ºné, pak BC(a, b) je p°ímka, práv¥ kdyº BC(c, d)
je p°ímka, a pak jsou tyto p°ímky rovnob¥ºné. A d·kaz je krátký: d − c je nenulovým násobkem b − a.
Protoºe BC(c, d) = Bc(d, c), BÚNO d− c = λ(b− a) pro n¥jaké λ > 0. Máme BC(c, d) = c+BC(0, d− c)
a BC(a, b) = a+BC(0, b− a), tedy BC(c, d) = c+BC(0, d− c) = c+ λBC(0, b− a) = c− λa+ λBC(a, b).
A odsud je to jasné.

20. Strany 18�20, Lemma 15 a jeho d·kaz: D·kaz je správn¥, n¥které kroky jsou zbyte£n¥ sloºité
(nap°íklad d·kaz (15.3) plyne z toho, ºe z ∈ (−b, b) [viz konstrukce bisektoru na stran¥ 16; téº poznámka
16(c) vý²e], a tedy z − b ∈ (−2b, 0) a z + b ∈ (0, 2b), tedy 0 ∈ (z − b, z + b); v druhém odstavci místo
(15.3) sta£í pouºít (15.2)).

21. Strana 20, Lemma 16: První tvrzení plyne ihned z charakterizace bisektoru pomocí (3.1): Ozna£me
z = 1−µx

1+µx
x. Protoºe 1−µx

1+µx
∈ (−1, 1), je v′(z) = −x + x− = 0 a v′′(z) = x + x− = (1 − µx)x. Tedy

‖z+x‖
‖v′(z)+x‖ =

2
1+µx

= ‖z−x‖
‖v′′(z)−x‖ .

22. Strana 21, d·kaz Lemmatu 17: Na konci d·kazu se pí²e "Z t¥chto skute£ností a ze vztahu (4.1)
vidíme..."To není d·kaz. Nevím, kdo co vidí, já to umím snadno spo£íst. Ale místo formulací tohoto typu
by tam m¥l být skute£ný d·kaz. ("Aplikujeme ... na ..., dosadíme ... do ..."atp.) D·kazy nelze psát tak,
ºe se napí²ou £ty°i tvrzení, a pak se prohlásí, ºe jejich kombinací to vyjde. Ta jejich kombinace by m¥la
být popsaná, ne aby si jí musel £tená° domý²let.

23. Strana 22�23, d·kaz linearity ρ′+ v první prom¥nné: N¥kolikrát se tam pouºívá výraz "skoro v²ude",
aniº se speci�kuje v·£i jaké mí°e. Jaká míra se uvaºuje na SC? Jak z toho plyne "skoro v²ude"tvrzení
na R2 (asi v·£i Lebesgueov¥ mí°e)? To je nejasné. (Jde to spravit bez uºití míry, protoºe Lemma 6 dává
spo£etnost mnoºiny bod· nediferencovatelnosti na sfé°e, ale m¥lo by se to ud¥lat.)

24. V Kapitole 5 se velmi £asto pouºívá symbol dC(0, n¥co). Pro£ se místo toho nepouºívá jednodu²²í
vyjád°ení téhoº γC(n¥co)?

25. Strana 24, De�nice 20: Stálo by za to vysv¥tlit geometrický význam této de�nice, p°ípadn¥ i za°adit
obrázek.

26. Strany 24�26, Lemma 21 a jeho d·kaz: V²e je správn¥, ale chybí geometrická interpretace. P°itom,
pokud by se transformace refx geometricky vysv¥tlila, bylo by nap°íklad hned jasné, pro£ platí (i).

27. Strana 27: Ve druhém odstavci se pí²e, ºe z n¥kolika tvrzení plyne rovnost (5.3). Je to tak, ale
takto se opravdu d·kazy nepí²ou. M¥lo by se vysv¥tlit jak to plyne. Chvíli mi to zabralo, je to kombinace
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výpo£t· a geometrického argumentu. Ilustrativní obrázek by pomohl. Navíc takový argument se pouºívá
je²t¥ n¥kolikrát, a to i v opa£ném sm¥ru (nap°íklad v poslední v¥t¥ pátého o odstavce, kde se tvrdí "je
jasné, ºe") stálo by za to ho vypíchnout, po°ádn¥ zformulovat a dokázat.

28. Strana 28:
(a) Ve £tvrtém odstavci d·kazu se vzývá Lemma 22. Spí²e neº ºe jsou rovnob¥ºné, by se m¥lo °íci, ºe

je lze volit rovnob¥ºné.
(b) Dále se sm¥°uje k d·kazu ne£íslované rovnosti na 5. °ádku zdola. Jednodu²²í je to takto: Pro s.v.

θ jsou sm¥rové vektory rovnob¥ºné, a tedy je p°íslu²ný determinant nulový. To je p°esn¥ tato rovnost.
Net°eba rozli²ovat moºnosti.

(c) "Je vid¥t, ºe r′ existuje, práv¥ kdyº existuje c′"� ano, ale cht¥lo by to zd·vodnit.
29. Strana 30: Odkaz na vztah (5.15) dop°edu není dobrý nápad.
30. Strana 32, D·sledek 25: Kdyby se vysv¥tlil geometrický význam transformace refx (viz poznámka

25 vý²e), bylo by toto z°ejmé.
31. Strana 34, poslední odstavec: Zde se tvrdí, ºe platí n¥co víc bez vysv¥tlení a bez odkazu.
32. Práce s literaturou a citace: V seznamu pouºité literatury jsou uvedeny £ty°i práce. P°itom v

samotném textu jsem na²el citovaná pouze skripta [3]. Preprint [1] je zmín¥n v abstraktu. Tento p°ístup
poru²uje základní pravidla práce s literaturou a citacemi. Rozumím tomu, ºe je-li práce zaloºena na
preprintu [1], nebudou v²echna tvrzení z [1] explicitn¥ citována. Ale práce [2] a [4] jsou zmín¥ny pouze v
seznamu literatury, coº je naprosto nep°ijatelné.

Shrnutí: Dle zadání m¥l uchaze£ zpracovat materiály p°eváºn¥ z preprintu [1], opravit chyby a dod¥lat
d·kazy. Vzhledem k tomu, ºe £lánek [1] nemám k dispozici, nemohu posoudit, nakolik toto bylo spln¥no.
Práce obsahuje rozvleklé pasáºe, kde se dokazují triviality nebo standardní tvrzení krkolomným zp·sobem
(viz nap°. poznámky 1, 3, 7, 13, 19), jinde vysv¥tlení chybí nebo je odbyté (viz nap°. poznámky 6, 11,
16(b), 22, 27, 28(c)), n¥kde se sloºit¥ popisují celkem jednoduché geometrické vztahy, aniº je vysv¥tlena
jejich geometrická podstata a nap°. nakreslen obrázek (viz nap°. poznámky 5, 25, 27, 30), v jedné pasáºi se
pouºívá evidentn¥ bez porozum¥ní pojem "skoro v²ude"(viz poznámka 23), dvakrát je uvedena poznámka,
ºe platí n¥co více, bez vysv¥tlení £i odkazu (viz poznámky 18, 31), citace literatury jsou zcela nevyhovující
(viz poznámka 32). Téma je zajímavé, zejména kapitoly 3�5. Nicmén¥ práce je zbyte£n¥ dlouhá. T°ebaºe
výsledky kapitoly páté jsou nejzajímav¥j²í, lep²í by bylo zpracovat pouze kapitoly 1�4, a to pe£liv¥ji.

Otázky k obhajob¥: Uchaze£ by se m¥l vyjád°it k p°ipomínkám 22, 23, 25, 27, 28(c). Uvítal bych i
komentá° k p°ipomínkám 18 a 31. Krom¥ toho by uchaze£ m¥l speci�kovat, jaký je jeho vlastní p°ísp¥vek
(viz Standardy bakalá°ských prací). Vzhledem k tomu, ºe práce vychází z°ejm¥ hlavn¥ z jednoho zdroje,
a to [1], je t°eba vysv¥tlit, v £em je p°idaná hodnota práce, nap°. které d·kazy byly dopln¥ny, zp°esn¥ny
£i upraveny atp. Také by se m¥lo vyjasnit, pro£ jsou v seznamu literatury práce [2] a [4], kdyº se v textu
necitují.

Záv¥r: I kdyº jde o netriviální oblast matematiky a nena²el jsem závaºné matematické chyby, nemohu
°íci, ºe práce s p°ehledem spl¬uje Standardy bakalá°ských prací. Jist¥ nespl¬uje standardy pro citování
zdroj· a není vysv¥tlen vlastní p°ísp¥vek autora. Nicmén¥ za p°edpokladu, ºe budou tyto v¥ci vyjasn¥ny
a budou zodpov¥zeny p°ipomínky vyjmenované v p°edchozím odstavci, domnívám se, ºe práci by bylo
moºné uznat jako bakalá°skou.
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