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Shrnutí obsahu práce 
 

Práce se zabývá zkoumáním prvočinitelů ve speciálních diskrétně uspořádaných 
kvazieukleidovských oborech R_τ, kde τ je parametrem. Hlavním tématem je otázka, jak volba 
parametru τ ovlivňuje rozložení prvočinitelů v oboru R_ τ (tj. pro která τ jsou prvočinitelé v R_ τ 
kofinální, pro která τ existují v R_ τ netriviální dvojice prvočinitelů apod.) a algebraické 
charakteristiky oboru R_ τ (zejména zda se jedná či nejedná o Gaussův obor).  

 
 
Celkové hodnocení práce 

 
Vzhledem k požadavkům stanoveným pro bakalářské práce na odborných matematických 

oborech bylo téma zvoleno velmi vhodně, s přiměřenou náročností. Práce je zpracována zcela 
v souladu se zadáním.  

Autorka v práci vychází především z dvou článků (uvedených v seznamu použité literatury), 
jejichž metody a výsledky částečně pouze cituje, s případným detailnějším rozpracováním 
některých kroků v důkazech (kapitola 3), částečně využívá k prezentaci vlastních příkladů oborů 
s kofinální množinou prvočinitelových dvojic (kapitola 2) a následně sama rozvíjí v posledních dvou 
kapitolách. Za hlavní vlastní příspěvek pokládám jednak rozvinutí konstrukce oboru, v němž 
prvočinitelé jsou, ovšem prvočinitelové dvojice nejsou kofinální, a to tím způsobem, že výsledný 
obor je navíc oborem Gaussovým (sekce 4.2), jednak adaptaci nastudovaných metod ke 
konstrukci oboru s kofinálně mnoha a-dvojicemi prvočinitelů (sekce 4.3). Bohužel bez znalosti 
zmíněných článků (z nichž jeden není publikován), nelze z práce samotné dostatečně jasně odlišit, 
kdy autorka jen cituje cizí výsledky a kdy přichází s výsledky vlastními. 

Autorka uvádí zdroje, z nichž v práci vychází, v seznamu použité literatury a na příslušných 
místech práce na ně odkazuje. Mnohdy ovšem cituje pouze celou publikaci, bez uvedení konkrétní 
stránky či čísla tvrzení/definice. Příkladem budiž věta 4.5, kde navíc poslední bod věty je špatně 
opsán a nedává smysl. Důkaz věty 1.4 je pouze přepsán z citovaného článku, což se jeví, zvlášť 
v úvodní kapitole práce, jako zbytečné. 

Po obsahové a matematické stránce trpí práce některými nedostatky. Za nejzávažnější 
považuji skutečnost, že autorka při definici diskrétně uspořádaných oborů R_ τ uvádí pouze, co je 
nosičem struktury, ale nijak se nezmiňuje o uspořádání, které z kontextu práce (na rozdíl od 
realizace operací) není zřejmé, a to v situaci, kdy hlavní výsledky práce o kofinalitě prvočinitelů či 
dvojic prvočinitelů na uspořádání studovaných oborů zcela zřejmě závisí. Dále, zřejmě 
nedopatřením, autorka uvedla definici 1.2 kvazieukleidovského okruhu ve formě, v níž ji následně 
„dokazuje“ v bodu 1 lemmatu 1.1. V práci se objevuje nedovysvětlené značení (např. v sekci 2.1, 
značení τ ≡ 0), i když z kontextu je pochopitelné. Lze narazit na různá matematická opomenutí, jako 
např. v bodu 2 důkazu lemmatu 2.3, kde autorka tiše předpokládá, že uvedený rozklad prvku a je 
netriviální. Práci provázejí i různá drobná opomenutí předpokladů, překlepy, zmatky ve značení, či 
stylisticky nevhodné formulace. Neznemožňují nicméně většinou možnost plynulého čtení a 
pochopení textu.  

Formální úpravu práce považuji za vyhovující.  

Celkově práce působí dojmem, že autorka zadané téma dobře zvládla a i sama poměrně 
zajímavě rozpracovala, nicméně k samotnému sepsání a důkladnější kontrole finální verze již 
neměla dostatek času, takže výsledek se bohužel zdá v tomto ohledu zaostávat za jejími 
možnostmi. 

 

Připomínky a otázky 
 

1. Jak je definováno uspořádání na oborech R_ τ? 

2. V posledním odstavci důkazu lemmatu 4.6 se tvrdí, že existence hledaného prvku c z oboru 



komplexních čísel je ve sporu s tím, že jistá množina sestává z ireducibilních polynomů. 
Proč tomu tak je? 

 
Závěr 

 
Práci považuji za dobrou a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci. 
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