
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Název: AKSZ formalism and applications
Autor: Filip Bialas

Shrnutí obsahu práce

Práce je věnovaná aktuálnímu a pokročilému tématu geometrie gradovaných variet a jeho 
aplikaci v topologických teoriích pole, konkrétněji topologických sigma modelů.
Hlavní aplikací je tzv. AKSZ konstrukce, výsledkem které je topologická akce automaticky 
splňující klasickou Batalin-Vilkoviského (BV) rovnici. Důležitým příkladem je pak Poissonův 
sigma model v BV formulaci. Jak bylo ukázáno Cattaneem a Felderem. kvantování  tohoto 
modelu dává fyzikální konstrukci Kontsevichovy formality, speciálně Kontsevichova 
deformačního kvantování obecných Poissonových struktur.

Práce podává velice hezký matematicky rigorózní přehled teorie gradovaných variet a jejich
diferenciální geometrie v kapitolách 1 a 2. Kapitoly 3 a 4 obsahují ůvod do AKSZ konstrukce
a její aplikace na Poissonův sigma model ve formě dostupné matematikům se zájmem o 
danou problematiku.
Všechny potřebné pojmy a nástroje potřebné k matematickému porozumění AKSZ 
konstrukce jsou obsaženy v prvních dvou kapitolách. Některé potřebné znalosti algebraické
geometrie a diferenciální geometrie gradovaných variet značně přesahují obsah 
bakalářského studia.

Práce je ve všech ohledech výborná.

Celkové hodnocení práce

Téma práce.  Jedná se o náročné téma, které vyžaduje dobré znalosti základů algebraické a 
diferenciální geometrie a jejich aplikace v matematické fyzice. Zpracování splnilo zadání práce
velice zdařile.

Vlastní příspěvek.  Jak původní práce Aleksandrova, Schwarze, Zaboronského a Kontseviche, 
tak i další články na toto téma jsou psány na úrovni rigoróznosti běžné v matematické fyzice, 
tj. nedosahující vždycky preciznosti standardní v čisté matematice. Tyto práce jsou většinou 
určeny fyzikům. Vlastní příspěvek spočívá  alespoň v částečné nápravě těchto, alespoň z 
hlediska čisté matematiky, nedostatků. To bylo, jak je například v úvodu dostatečně 
specifikováno, možné ve velké míře v kapitolách 1 a 2. V kapitolách 3 a 4 věnovaných 
samotné AKSZ konstrukci a její aplikaci už ne úplně, což je ale přirozeně dáno obsahem 
těchto kapitol. Nicméně, výsledný text je, co do rigoróznosti a obsahu, dostupný matematikům 
se zájmem o topologické teorie pole.

Matematická úroveň.  Matematická úroveň práce je výborná. Práce obsahuje rigorózně a 
korektně zformulovaný matematický text, vhodný jako matematický úvod do dané 
problematiky.

Práce se zdroji.  Zdroje jsou správně citovány.  Text je původní, neobsahuje žádné doslova 
zkopírované nebo otrocky přeložené pasáže.

Formální úprava.   Formální úprava práce je velmi dobrá.



Připomínky a otázky

  K práci nemám žádné další připomínky ani otázky.

Závěr

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