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Připomínky a vyjádření vedoucího: 
 
Cílem práce bylo navázat na část disertace Daniela Joščáka týkající se řešení rovnic s operacemi 
modulárního sčítání a binárního sčítání n-složkových binárních vektorů. Zejména přesně 
spočítat počty řešení některých rovnic, u kterých byla v Joščákově práci zkoumána pouze 
řešitelnost. S tímto úkolem se autor vypořádal dobře ve dvou případech, do jiných příkladů 
zmíněných v Joščákově práci se nepustil.  
 
Celková úroveň práce je velmi dobrá, trochu irituje velké množství překlepů a občas poněkud 
ledabylé matematické vyjadřování. Autor nechává na čtenáři, aby si spoustu věcí sám doplnil 
nebo domyslel. Stejně jako překlepy to přičítám přílišnému chvatu, se kterým byla práce 



sepisována.  Jako ukázku ledabylého vyjadřování lze uvést například naznačený důkaz  
Pozorování 1, kde je třeba použít také indukci podle i, což autor dělá pouze mlčky. Nebo 
definice úseků v posledním odstavci na str. 13. Toto ledabylé vyjadřování sice nevede vyloženě 
k chybným formulacím, ale občas to znamená složité dokazování něčeho téměř zřejmého, jako 
například v důkazu Věty 60.  
 
K výbornému hodnocení publikace mi schází pouze nějaký pokus o formulaci obecnějšího 
tvrzení, které by bylo možné dokázat metodami rozpracovanými v práci na dvou uvedených 
příkladech, a které by obsahovaly tyto dva příklady jako speciální případ. 
 
Při obhajobě prosím o zodpovězení následujících otázek: 
 

1. Na str. 21. nahoře je uveden příklad neřešitelné rovnice s tím, že obecný popis všech 
neřešitelných případů by byl příliš složitý. Přesto si myslím, že je možný. Také by bylo 
vhodné dát do souvislosti neřešitelné pozice u tohoto příkladu popsané v Joščákově 
disertaci se speciálním případem prvního příkladu. 

2.  Bylo by možné porovnat časy skutečných výpočtů v algoritmech pro výpis všech řešení 
jedné z uvedených rovnic s časem, který je třeba na zápis těchto řešení do paměti? 

3. Jaká by mohla být formulace nějakého obecnějšího tvrzení o řešitelnosti AX-rovnic, 
které by pokrývalo příklady uvedené v práci? 

 
 
Práci doporučuji přijmout jako práci diplomovou. 
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