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Shrnutí obsahu práce

Pøedlo¾ený text podává strukturní charakterizaci èistì injektivních abelovských grup. Jedná se o
kompilaèní práci vyu¾ívající pøedev¹ím jazyka teorie modulù nad oborem hlavních ideálù.

Text se skládá z motivaèního úvodu, závìru shrnujícího autorùv pøínos problematice a tøí vìcných
kapitol. Velmi struèná první kapitola zavádí základní terminologii a pøipomíná strukturní popis divizi-
bilních grup. Druhá èást práce se zabývá centrálním pojmem èisté injektivity nad obecným okruhem,
hlavním (by» nikoli kompletnì dokázaným) výsledkem se jeví charakterizace èistì injektivních modulù
pomocí konceptu algebraické kompaktnosti. Závìreèná kapitola prezentuje strukturu èistì injektiv-
ních modulù nad lokalizací oboru hlavních ideálù, která je vyu¾ita jako nástroj hlavního výsledku
práce, jím¾ je charakterizace struktury èistì injektivních abelovských grup.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma bylo velmi zajímavé, by» pomìrnì obtí¾né. Svým charakterem bylo vhodné pro
zpracování v bakaláøské práci a student ho podle mého mínìní úspì¹nì naplnil.

Vlastní pøíspìvek. Práce doplòuje a zpøehledòuje teorii zpracovanou podle èásti monogra�e.

Matematická úroveò. Matematická úroveò textu práce je dobrá a formulace jsou vesmìs korektní.
Aèkoli mají hlavní výsledky obvykle charakter nutné a postaèující strukturní podmínky, z nich¾
lze nakonec snadno konstruovat pøíklady, ètenáø by pøivítal jednoduché pøíklady ji¾ pøi zavádìní
nových pojmù.

Práce se zdroji. Tøeba¾e práce primárnì vychází z kapitoly monogra�e, není na ní zásadnì formu-
laènì závislá.

Formální úprava. Po formální stránce text nezasluhuje podstatné výtky. Mno¾ství nepøesností je
pøimìøené rozsahu práce. Pøesto¾e je jazyk textu obèas ponìkud kostrbatý, práce je dobøe
srozumitelná a pomìrnì ètivá.

Pøipomínky a otázky

1. V De�nici 1 volíme a ∈ G nikoli a ∈ H.

2. Pojmy zavedené v De�nicích 1 a 2 by si zaslou¾ily uvedení (aspoò triviálních) pøíkladù (podobnì
i u dal¹ích pojmù).

3. Nedokazovanou þtechnickou"implikaci (1)→(3) Vìty 17 by stálo za to aspoò okomentovat, u¾
jen proto, ¾e právì ji vyu¾ívá následující významný Dùsledek 18.

4. Na konci dùkazu Pozorování 23 by mìlo být m = r(n+ k) nikoli m = r(n+ d).



Závìr

Práce bezpochyby splnila zadání a doporuèuji ji uznat jako bakaláøskou.

Návrh klasi�kace oponent sdìlí pøedsedovi zku¹ební (sub)komise.
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