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Shrnutí obsahu práce

The Hairy ball theorem neboli věta o (nemožnosti) učesání 2-rozměrné sféry
je klasický výsledek z diferenciální topologie, který dokázal Henri Poincaré
v roce 1885. Později v roce 1912 byl tento výsledek zobecněn L. E. J.
Brouwerem pro libovolnou sféru sudé dimenze. Nyní existuje mnoho různých
důkazů tototo tvrzení. Mnoho z těchto důkazů, zvláště těch krátkých, nicméně
funguje právě jen pro sféry sudé dimenze.

Přirozené zobecnění tohoto problému je existence všude nenulového vek-
torového pole na obecné orientovatelné kompaktní varietě. Tuto otázku se
podařilo zodpovědět mnohem později (v 60. letech 20. století) pomocí teorie
obstrukcí a charakteristických tříd, konkrétně nutná a postačující podmínka
je nulovost Eulerovy třídy variety.

Zavedení těchto pojmů vyžaduje značný aparát algebraické topologie, který
je krátce shrnut v první kapitole bakalářské práce. V první kapitole je rovněž
spočteno, že pro sféru sudé dimenze je Eulerova třída dvojnásobkem generá-
toru H2n(S2n,Z) ∼= Z, a tím je dokázán klasický Brouwerův výsledek.

V druhé kapitole je ukázáno, jak lze pomocí Cliffordových algeber zkon-
struovat všude lineárně nezávislá vektorová pole na sférách liché dimenze. V
poslední třetí kapitole je pak naznačena souvislost mezi vektorovými polemi
na sférě Sn a existencí struktury divisibilní algebry na Rn+1.

Celkové hodnocení práce

V práci je pěkně zpracován klasický výsledek z diferenciální topologie. Stu-
dent musel nastudovat značné množství materiálu, který jde za rámec bakalářských
přednášek. Z tohoto pohledu hodnotím práci jako zdařilou.

Téma práce. Téma práce přesahuje látku, která se běžně přednáší na bakalářském
studii na MFF UK, konkrétně student musel absolvovat kurz z Alge-
braické topologie I a nastudovat si materiál z literatury uvedené v
práci.



Vlastní příspěvek. V práci nejsou nové výsledky, ale je zde zpracován kla-
sický problém učesání sfér sudé dimenze s úplným důkazem. Tento
důkaz student vypracoval samostatně podle návodu k cvičení 9-C z
knihy J. W. Milnor a J. D. Stasheff: Characteristic classes.

Matematická úroveň. Práce je psaná v anglickém jazyce, což vypracov-
ání práce trochu ztížilo. Nicméně i přesto věřím, že matematická i
gramatická úroveň je velmi dobrá.

Práce se zdroji. Zdroje je správně citovány.

Formální úprava. Formální úprava je vyhovující.

Závěr

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

Návrh klasifikace oponent sdělí předsedovi zkušební komise.
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