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Application of the theory of orthogonal polynomials to solution of Heun's
di�erential equation

Diplomová práce pana Patrika �nauka je v¥nována teorii ortogonálních polynom· a zejmé-
na pouºití této teorie p°i konstrukci °e²ení Heunovy rovnice. Zde se vychází z konstrukce
popsané v £lánku [Valent 2007] (viz seznam literatury v práci) a z nedávných výsledk·
vedoucího práce týkajících se Jacobiho maticových operátor·, jejichº rezolventa pat°í do
t°ídy operátor· se stopou. �áste£n¥ se práce rovn¥º zabývá poruchovou teorií a jejím
pouºitím p°i výpo£tu nejmen²í vlastní hodnoty jistého konkrétního Jacobiho maticového
operátoru. Jedná se o Jacobiho matici, která ur£uje posloupnost ortogonálních polynom·
z konstrukce °e²ení Heunovy rovnice.

Nutné partie z teorie ortogonálních polynom· i z poruchové teorie si autor samostatn¥
nastudoval, zpracoval a zahrnul do diplomové práce. Zde bych cht¥l zd·raznit, ºe novou
a £asto i obtíºnou látku se snaºil pochopit do hloubky, pro úplnost textu místy doplnil
mezivýpo£ty nebo d·kazy, které ve studijním textu byly p°enechány £tená°i jako cvi£ení.

Práce p°edstavuje autor·v první rozsáhlý text napsaný v angli£tin¥ a omezené auto-
rovy zku²enosti v tomto sm¥ru se na úrovni textu projevily. Tradi£ní a zde dosti £astou
chybou jsou vynechané nebo nevhodn¥ pouºité £leny. Na n¥kolika málo místech jsou bo-
huºel pouºity i nep°íli² ²´astné formulace, které sniºují srozumitelnost; nap°íklad záv¥r
d·kazu tvrzení 1.5.1.0.4 nebo nahrazení slova �representative� slovem �representation�.

Ob£as lze v práci narazit i na n¥které p°episy nebo men²í nep°esnosti. Nap°íklad ve
formulaci v¥ty 1.5.3.0.1 namísto �any representation� má být �some representative� nebo
v poznámce 1.5.1.0.1 má být uvedeno, ºe body t1, . . . , tn jsou navzájem r·zné.

Výsledky poslední £ásti práce v¥nované aplikacím poruchové teorie by mohly být
dotaºeny je²t¥ pon¥kud dále. �e k tomu nedo²lo, je d·sledkem rozsahu a náro£nosti
nové látky a jistého zdrºení, které nastalo p°i vy²et°ování konvergence °ady (3.30).

K p°ednostem práce pat°í logické a p°ehledné uspo°ádání a rozsáhlý a dosti náro£ný
materiál, který je zde zpracován. Po celou dobu diplomant pracoval s velkým zájmem
a úsilím a systematicky.

Záv¥r. Celkové povaºuji diplomovou práci pana Bc. Patrika �nauka za vyda°enou
a velice solidní. Vý²e uvedené nedostatky jsou d·sledkem autorovy nezku²enosti a jen
mírn¥ sniºují její úrove¬. Práci hodnotím stupn¥m B (velmi dob°e).
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