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Shrnutí obsahu práce

Práce Petry Vaòkové se vìnuje matematické formulaci úlohy existence a hledání øe¹ení hry Bubble
Blast 2. Úvodní èást textu zavádí stavovou prezentaci dynamiky standardní dvourozmìrné verze hry
po jednom kliknutí. Ta je následnì vyu¾ita pøi popisu zjednodu¹ené jednorozmìrné verze hry, která
je zkoumána ve zbytku textu. Hlavním výsledkem práce je charakterizace øe¹itelnosti jednorozmìrné
verze hry jedním kliknutím.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma bylo pomìrnì obtí¾né, nebo» od studentky vy¾adovalo kompletní formalizaci
problému vèetnì zavedení vlastního znaèení a terminologie, která by umo¾nila vyøe¹ení aspoò
nìkterých otázek spojených se hrou. Pøesto je téma tvorby matematického modelu nepøíli¹
obtí¾ného problému svým charakterem mimoøádnì vhodné pro zpracování v bakaláøské práci.
Zadání bylo studentkou podle mého mínìní naplnìno.

Vlastní pøíspìvek. Formulace problému, tvorba matematického modelu, metody øe¹ení jednotli-
vých úloh i odvozené dùsledky byly zcela samostatným výsledkem studentèiny práce.

Matematická úroveò. Matematická úroveò práce je vysoká, formulace jsou dobøe srozumitelné a
a¾ na nìkolik drobností vesmìs korektní.

Práce se zdroji. Text je sepsán na základì zcela samostatné studentèiny práce na matematizaci
problému a s výjimkou citace zdrojového kódu zkoumané hry ¾ádných zdrojù explicitnì nevy-
u¾ívá.

Formální úprava. Formální nále¾itosti práce nezasluhují ¾ádnou výtku, text je napsán velmi srozu-
mitelnì kultivovaným jazykem. Jazykových a stylistických nepøesností jsem zaznamenal zcela
zanedbatelné mno¾ství.

Pøipomínky a otázky

1. strana 5: V textu nevidím potøebný pøedpoklad, ¾e aij ≥ 1, tedy, ¾e uva¾ujeme pouze klikání
na bubliny.

2. strana 9: V Tvrzení 1 zjevnì pøedpokládáme, ¾e (pøed kliknutím) a0 = 1.

3. strana 10: V Tvrzení 2 (nebo nìkde pøed ním) postrádám pøedpoklad, ¾e M + N > 0 (pro
M = N = 0 neplatí tvrzení o ostrých nerovnostech).

4. strana 12: V pøedpokladech Tvrzení 5 by mìlo být zmínìno, ¾e uva¾ujeme eliminovaný úsek.

5. strana 15: Dùkaz druhé dokazované implikace Tvrzení 9 (tj. celá pozice se eliminuje ⇒ (1.18)
a (1.19)) je nesrozumitelný. Zjevnì se nejedná o deklarovaný dùkaz sporem (to bychom museli
pøedpokládat eliminaci celé pozice a negaci (1.18) nebo (1.19)).



6. Ponìkud neobvyklé jsou sumy s krokem−1 (napøíklad
∑−M

j=−1 aj v Tvrzení 2 nebo
∑−m

j=−1(aj−1)
v de�nici j(m)).

Závìr

Práce Petry Vaòkové Bubble Blast 2 podle mého názoru splnila zadání a doporuèuji ji uznat jako
bakaláøskou.

Návrh klasi�kace oponent sdìlí pøedsedovi zku¹ební (sub)komise.

Jan ®emlièka
Katedra algebry
23.1.2018
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