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Úkolem diplomové práce bylo prozkoumat vyvození stupně rezultantu dvou polynomů a 

pokusit se proniknout do postupů pro výpočet rezultantu většího počtu polynomů a jeho 

stupně.  

Vzhledem k autorově bakalářské práci bylo vhodné připomenout a znovu a podrobněji se 

zabývat Bézoutovými postupy zveřejněnými v práci z roku 1764, kde byl poprvé odvozen 

správný předpis pro stupeň rezultantu dvou polynomů. Bézoutovým metodám jsou zaslouženě 

věnovány téměř ¾ diplomové práce. Diplomant na vhodných příkladech vysvětluje postupy 

pro nalezení jedné rovnice o jedné neznámé ze soustavy dvou rovnic o dvou neznámých 

eliminací jedné z neznámých. Právě v příkladech spočívá autorův přínos. Nejprve je uvažován 

případ dvou rovnic ve dvou neznámých x, y, přičemž jejich stupeň vzhledem k neznámé x je 

m, m‘. Součet součinů rovnic s neurčitými polynomy (polynomy mají neurčité koeficienty) 

pouze v neznámé x, tj. tzv. součtová rovnice je jedním z Bézoutových postupů, který využil i 

pro soustavy s větším počtem rovnic i neznámých (metoda (A) ze str. 23). Na str. 10 až 12 je 

podrobně vysvětleno, jak lze určit stupeň rezultantu s využitím aritmetických řad 

s diferencí 1. Oproti bakalářské práci je zcela nové zařazení postupu pro větší počet rovnic 

o větším počtu neznámých (příklady č. 1.1, 1.2 v odstavci (c)) a určení stupně rezultantu pro 

případ tří rovnic o třech neznámých. V odstavci (e) je popsán postup eliminace neznámé ze 

dvou rovnic, který vede k matici nižšího řádu než v části (a). V následující části se povedlo 

ukázat na konkrétním příkladu, že postup (f) vede k nadbytečnému faktoru. K části týkající se 

Bézoutových postupů lze mít pouze tu připomínku, že pro soustavy aspoň tří rovnic (příklad 

č. 1.2) chybí nalezení determinantu – rezultantu pouze v jedné neznámé, tj. ukázka postupu 

eliminace dvou neznámých v jednom kroku. Nalezení prvků, které se při výpočtu 

determinantu použijí, je v Bézoutově práci omezeno řadou podmínek a navíc je jich značný 

počet (viz text na str. 24).  

Zbývající část diplomové práce je věnována ukázkám dílčích eliminačních problémů 

matematiků přelomu 18. a 19. století nebo 19. století – Lagrangea (řešení kubické rovnice), 

Sylvestera (společné řešení dvou kvadratických rovnic s parametrem, resp. dvou rovnic 

o dvou neznámých) a Cayleyho (nalezení rovnice reciproké poláry).  

Oproti bakalářské práci výrazně ubylo formálních nedostatků, rovnice jsou již rozumně 

číslovány. Práce má dobrou grafickou úroveň. Na některých místech může působit rušivě, že 

matematický text byl většinou zapsán ve wordovské aplikaci pro psaní rovnic, ale někdy 

přímo ve Wordu, takže jsou některá čísla zapsána italikou a jiná nikoliv.  

Kontrolou plagiátorství bylo zjištěno, že text se shoduje s jinými dokumenty 

v nepodstatně malém rozsahu v místech, která jsou náležitě citována. Text práce je proto 

původní.  

Předloženou práci doporučuji uznat jako diplomovou a hodnotit ji stupněm výborně. 
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