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P. Růžička: Representations of distributive algebraic lattices 

Habilitačná práca je spravovaná na základe šiestích póvodných vědeckých prác, z ktorých 4 
boli publikované v rokoch 2006 až 2008 a dva sú doteraz nepublikované. Doplněný je 
spoločný úvod a kapitola zhřňajúca základné pojmy a známe výsledky. To dodává práci 
ucelený charakter, prakticky by sa dala považovat" za monografiu. Jednotlivé články spája 
problematika reprezentácie distributívnych algebraických zvázov pomocou zvázo\ ' 
kongruencií róznych druhov algebier. Ide o náročné problémy v jednej z najdóležitejších 
oblastí univerzálnej algebry. Autorové výsledky prezentované v tejto práci považujem za 
veFmi podstatné. Zameral sa na ťažké problémy formulované v prácach popredných 
odborníkov v danej oblasti a viaceré z nich vyriešil. Jeho riešenia sa vyznačujú originálnym 
prístupom. rozpracováním novej techniky. Například v článku [67] (kapitola 3) objavil nový 
princip nekonečné] kombinatoriky. 

Prvý článok (kapitola 1) je věnovaný reprezentácii distributívnych algebraických 
zvázov pomocou zvázov ideálov (ekvivalentně, pomocou zvázov kongruencií) maticových 
algebier. Okrem reprezentácie individuálnych zvázov (resp. distributívnych polozvázov) 
autor rieši aj všeobecnější problém reprezentácie celých diagramov a podkategórií. Kapitola 2 
(založená na spoločnom článku autora s J. Tůmom a F. Wehrungom) sa týkajú zvázov 
kongruencií kongruenčne permutovatefných algebier. Jeden zo všeobecných výsledkov 
hovoří, že nie každý zváz kongruencií zvázu je izomorfný so zvázom kongruencií nejakej 
kongruenčne permutovatefnej algebry. Táto kapitola má časti věnované špeciálne modulom, 
grupám a zvázovo usporiadaným grupám. V kapitole 3 autor modifikoval kombinatorický 
pojem voFnej množiny z teorie množin a zaviedol pojem volného stromu. Pomocou toho 
potom optimalizoval Wehrungove negativné riešenie CLP na mohutnost" alef_2. Kapitola 4 je 
věnovaná maximálnym polozvázovým kvocientom kladných kužeFov dtmenzionálnych grúp. 
Autor podal negativné riešenie problému, či každá direktná limita spočítatefnej postupnosti 
distributívnych zvázov je izomorlhá takémuto kužeFu. V kapitole 5 sa skúma. ktoré monoidy 
s vlastnosťou zjemnenia (zovšeobecnenie distributívnych polozvázov) sa dajú reprezentovat' 
pomocou konečné generovaných projektívnych /ř-modulov s operáciou priameho súčtu. Autor 
konštruuje příklady takto reprezentovateFných monoidov, ktoré nie sú direktnou limitou 
konečné generovaných. Posledná kapitola rieši ďalší problém položený F. Wehrungom. 
Autoři (spoločný článok so S. Mokrišom) zostrojili spočítatefný komplementárny modulárny 
zváz s dvomi neizomorťnými booleovskými podzvázmi. z ktorých iba jeden je oborom hodnot 
Banaschewského funkcie. 

Všetky práce riešia aktuálnu problematiku, prinášajú originálně vědecké poznatky a sú 
podnecujúce pre ďalší výskům. Bol i publikované v popredných medzinárodných časopisoch. 

Myslím si. že habilitačná práca dostatočne preukazuje schopnost" uchádzača vědecky 
pracovat" na špičkovej medzinárodnej úrovni. Preto plne podporujem udelenie titulu docent 
Mgr. P. Růžičkovi. PhD. 
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