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Hamáčkem 

 

Předkládaná práce je vesměs kompilačního charakteru. Ve třech kapitolách se zabývá otázkou, zdali a jak lze 

dané číslo rozložit jako součet sčítanců z předepsané množiny, což je ilustrováno na úlohách typu: „Lze danou 

čásku vyplatit v jistém systému mincí?“ apod. Poslední kapitola je věnována úlohám o hledání mince 

s předepsanou vlastností. 

 

Domnívám se, že uchazeč splnil zadání: „Cílem práce je sestavit přehled řešených kombinatorických úloh 
souvisejících se sadami mincí.“, i když její plánované použití jako rozšiřujícího materiálu „pro středoškolské a 

vysokoškolské studenty a pedagogy“ (str. 2) shledávám problematické z několika důvodů: 

 

Zejména jde o skladbu 2. kapitoly reprodukující výsledky z monografie [4] na str. 29-40, které svou 

komplexností silně převyšují elementárnost ostatních oddílů práce a bez patřičné matematické erudice budou pro 

možné čtenáře težko sruzumitelné. Pro úplnost ovšem podotýkám, že závěrečná pasáž 2.2.2 této kapitoly je 

pěkně zpracovaná a zcela odpovídá účelu práce. 

 

Argumentace týkající se výpočetní složitosti je bez patřičných základů vágní – viz např. na str. 26: „algoritmus 

neprovádí žádný složitý výpočet“ (i jednoduché algoritmy mohou mít exponenciální složitost) a o pár řádků dále: 

„Je totiž jednoduché v polynomiálním čase ověřit, že reprezentace částky n je platná“ – zde by bližší vysvětlení 
bylo namístě. Mimochodem, v práci není uveden podstatný předpoklad, že veškeré částky jsou kódovány binárně 

- pro unární kódování čísel jsou dobře známy jednoduché polynomiální algoritmy.  

 

Z didaktického hlediska je nevhodný začátek 2. kapitoly, kdy je z vlastností vytvořujících funkcí uveden fakt pro 

součet, zatímco ostatní vlastnosti a zejména obdobný fakt pro součin uvedeny nejsou. Zajímavý důsledek Věty 

2.4, který uvádí formuli pro vytvořující funkci předepsaného souboru mincí by si zasloužil zformulovat a 

dokázat a ne jen ukázat na příkladu pro mince 3, 5 a 7. 

 

Fakticky je nesprávné řešení Příkladu (správně by mělo být „úlohy“) 4.8 – mohlo by se stát, že napoprvé 

spárujeme vždy rozdílné mince a tudíž všechny budou vyřazeny. 

 
Kromě uvedeného bych práci vytkl několik drobností, jako např. nekonzistenci v používání indexů (v Definici 

1.22 je nečekaně užito j; někdy jsou posloupnosti číslovány od 0, např. vztah (1.12)) a gramaticky nesprávnou 

definici 3.3. Ohledně vytvořujících funkcí bych též doporučil odkázat čtenáře na česky psanou literaturu [17]. 

Podobně existuje česky psaná literatura o Dijkstrově algoritmu. – str. 18. 

 

Až na uvedenou výhradu je práce psána pěknou češtinou. Seznam literatury sledávám adekvátní. 

 

Při čtení práce mne napadly následující otázky: 

 

1. K sekci 1.4.1: Bylo by možné provést klasifikaci strategií hry Alice a Boba, upravené tak, že první 

mince je daná (např. nějakou vnější autoritou)? Platí i nyní, že Alice má vždy výherní strategii?  

2. K sekci 2.2.2: Bylo by možné navrhnout algoritmus pro počet reprezentací založený na dynamickém 
programování? Jaká by byla jeho složitost pro pevný počet mincí? 

3. K sekci 3.1: Bylo by možné dokázat, že je-li xi ≥ 2xi+1 pro všechna i, potom je hladový algoritmus 

optimální? Tato podmínka je zřejmě postačující, nikoli však nutná (jinak by sekce 3.2 postrádala 

smysl). Nabízí se tedy okamžitě: Uveďte příklad hodnot mincí, kde tato nerovnost neplatí, ale hladová 

reprezentace  bude vždy optimální. 

4. K sekci 4.2: Jaké je správné řešení úlohy 4.8? 

 

Byl bych rád, kdyby se je uchazeč při obhajobě své práce pokusil zodpovědět 

 

Přes uvedené výhrady doporučuji uznat uvedenou práci za diplomovou. 

 
V Praze dne 18. srpna  2016 


