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Autorka se ve své práci zabývá jednoduchými optimalizačními úlohami a způsoby 
jejich řešení, které jsou pro studenty v menší míře dostupné již na střední, blíže se s nimi 
mohou seznámit na škole vysoké. Jak autorka sama v textu práce poznamenává, schopnost 
řešit optimalizační úlohy zasahuje do mnoha oblastí lidské činnosti, mimo jiné v logistice, 
vojenství, výživě (tzv. nutriční problém) a podobně, byť tyto problémy z reálného světa jsou 
mnohdy daleko komplexnější a složitější než úlohy, se kterými se setkávají studenti ve škole. 

Práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. V kapitole první autorka obecně 
charakterizuje optimalizační úlohy, uvádí jejich postavení v teorii lineárního programování a 
krátce představuje jejich historii. Dále uvádí důležité skutečnosti týkající se existence řešení 
takové úlohy a možnosti nalezení řešení optimálního. Podstatnou částí této kapitoly je ukázka 
grafického řešení jednoduchých optimalizačních úloh, které je možné prezentovat již 
nadaným žákům vyšších ročníků základních škol. Součástí je i několik touto metodou 
řešených příkladů. Třetí kapitola je stěžejní částí práce, pojednává o simplexové metodě, 
přičemž autorka se mimo jiné zmiňuje o simplexovém algoritmu, přičemž jej vhodně 
demonstruje na několika příkladech. Ty jsou shodné s úlohami řešenými v části věnované 
grafické metodě řešení, aby bylo možné porovnat postupy, jejich obtížnost a získané 
výsledky. Toto porovnání je provedeno ve třetí kapitole a v poslední části práce jsou 
v krátkosti shrnuty možnosti využití řešení optimalizačních úloh v reálném světě a ve školské 
matematice 

Rozsah i obsah práce odpovídá zadání, text je čtivý a lehký na pochopení, psán je 
pěknou češtinou bez zbytečných pravopisných prohřešků. Grafická stránka je též na velmi 
vysoké úrovni, je poznat, že si na tom autorka dala při zpracování velmi záležet. Dále je nutné 
zmínit i velkou míru autorčiny samostatnosti a jejího aktivního přístupu, kdy se musela 
vypořádat s látkou normálně spadající až do druhého ročníku navazujícího magisterského 
studia. 

Předloženou práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou a vzhledem k výše 
zmíněnému ji navrhuji klasifikovat stupněm výborně. 

V Plzni dne 11. V. 2015 Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D. 

  


