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Shrnutí obsahu práce

Práce vychází z článku P. Glivického a vedoucího ‘Quasi-euclidean subrings of Q[x]’ (Comm. Alge-
bra 41, 2013), kde se studují jisté podokruhy Rτ oboru Q[x] parametrizované prvkem τ ∈

∏
p∈P Jp.

Bez ohledu na τ je Rτ vždy diskrétně uspořádaný kvazieukleidovský (⇒ Bézoutův ⇒ NSD) obor,
který není eukleidovský. Vhodnou volbou τ lze navíc docílit toho, že Rτ je dokonce oborem integrity
hlavních ideálů (OIHI).

V práci samotné jde především o konstrukce konkrétních τ , kde bychom navíc uměli něco dokázat
o tom, zda je množina prvočinitelů (resp. prvočinitelových dvojic) kofinální v Rτ . Studentka zde
měla k dispozici zatím nepublikované poznámky [3], které pečlivě nastudovala, zpracovala a následně
doplnila dosud chybějící případ konstrukce Rτ , který je OIHI a kde je množina prvočinitelových dvojic
kofinální. Navíc ukázala, že použité techniky lze dále zajímavým způsobem zobecnit.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma bylo, dle mého soudu, relativně elementární a přiměřeně náročné pro bakalář-
skou práci. To ovšem neznamená, že bylo jeho zpracování snadné. Přece jen nejde o žádnou
klasickou část teorie, kde by měl člověk k dispozici několik léty prověřených zdrojů. Zadání
práce bylo splněno v plném rozsahu.

Vlastní příspěvek. Studentka nápaditým rozvedením technik z [3] dokázala zkonstruovat kvazie-
ukleidovský, diskrétně uspořádaný OIHI, který má kofinální množinu prvočinitelových dvojic.
Pokud je mi známo, jedná se o první takový příklad; pro obor Z jde o slavný, dosud otevřený
problém. Nové výsledky obsažené v předložené práci jsou bezesporu publikovatelné v impakto-
vaném časopise.

Matematická úroveň. Matematickou úroveň práce považuji za velmi dobrou. Neobjevil jsem žádné
mezery v důkazech. Studentka se dokázala dobře vyrovnat i s několika na značení náročnějšími,
technickými pasážemi. S matematickým formalismem zachází v naprosté většině případů ko-
rektně (výjimkou je kupř. výraz {g2, . . . , gr} ∈ Q v důkazu lemmatu 4.3, což ovšem považuji
spíše za překlep).

Práce se zdroji. Ke způsobu citování a seznamu použité literatury nemám žádné výhrady. Kromě
lemmatu 1.3 a věty 1.4, které jsou přebrány z článku [1], si nejsem vědom výskytu delších, téměř
doslova přeložených pasáží.

Formální úprava. Formální úprava práce je dobrá. Text je přirozeně členěn na menší, logické celky.
Celková grafická úprava se mi zdá neproblematická. Co by snad bylo lze jinak velmi povedené
práci vytknout, je pouze občasná stylistická strnulost či drobná neobratnost. Jedná se ovšem
o docela minoritní záležitost, která nijak nebrání pochopení textu.

Závěr

Studentka ve své práci splnila zadání v plném rozsahu. Navíc přišla s vlastními novými výsledky
publikovatelného charakteru. I proto předloženou práci doporučuji uznat jako bakalářskou.
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