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Posudek vedoucího diplomové práce

Hlavní část předložené práce představují první tři kapitoly, které souvisejí s následujícím problémem: Je dána
sada mincí s předepsanými celočíselnými hodnotami a dále částka, kterou je potřeba z těchto mincí složit (re-
prezentovat). Od každého typu mince je k dispozici neomezený počet kusů. Práce se zabývá např. následujícími
otázkami:

• Které částky lze pomocí dané sady reprezentovat?

• Jaký je počet nereprezentovatelných částek? Která z nich je největší?

• Kolika způsoby lze danou částku reprezentovat? Jak najít reprezentaci používající co nejmenší počet mincí?

Některé z těchto otázek vedou na kombinatorické výpočty, u jiných jde o nalezení vhodného algoritmu a zdů-
vodnění jeho správnosti.

Čtvrtá kapitola práce má odlišnou povahu – jde o sbírku elementárních úvahových úloh týkajících se mincí
(např. hledání falešné mince pomocí rovnoramenných vah).

Po odborné stránce je práce velmi různorodá; zahrnuje např. kombinatoriku, teorii grafů, elementární algebru
a geometrii či teoretickou informatiku. To s sebou nutně přináší i poněkud vyšší nároky na případné čtenáře
práce. Úroveň obtížnosti jednotlivých kapitol není zcela vyrovnaná, což ovšem podle mého názoru není na
závadu. Kapitoly jsou na sobě z velké části nezávislé a každá z nich může být zajímavá pro jiné spektrum
čtenářů – od nadaných středoškoláků po vysokoškolské studenty matematiky a informatiky či jejich pedagogy.

Text má převážně kompilační charakter, jedná se však o netriviální kompilaci. Autor se úspěšně vypořádal se
studiem zahraničních monografií a odborných článků, které jsou mnohdy psány dosti stručně. Příslušné partie
ve své práci podává v jasné a srozumitelné podobě. Z didaktického pohledu je zajímavé, že některé výsledky
jsou odvozeny několika různými způsoby. Ačkoliv to v práci není zmíněno, v jednom případě (NP-úplnost
problému reprezentovatelnosti) autor odhalil chybu v monografii [14]. Také výsledek obsažený ve větě 2.22 je
pravděpodobně původní.

Práce je podle mého názoru nadprůměrná, je napsána čtivě a srozumitelně. Teorie je vhodně ilustrována na
příkladech.

Doporučuji uznat práci jako diplomovou a navrhuji hodnocení výborně.
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