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Dizertaèní práce sestává ze tøí publikovaných èlánkù, z nich¾ dva jsou spoleèné a jeden samostatný,
dále z jednoho spoleèného preprintu, který je momentálnì zaslaný do recenzního øízení, a úvodního
souhrnu prezentovaných výsledkù.
První dvì kapitoly se zabývají øe¹ením obdobného problému jednak v kategorii modulù a poté obecnì
v kontextu abelovských kategoriích. Jedná se otázku, za jakých podmínek je tøída objektù kompaktních vzhledem ke kovariantnímu funktoru Hom uzavøena na v¹echny souèiny. Vzhledem k tomu, ¾e je
kompaktnost zobecnìním koneèné generovanosti, kterou v kategoriálním jazyce èasto nahrazuje, není
jistì pøekvapivé, ¾e je podmínka uzavøenosti na souèiny splnitelná jen pro tøídy okruhù blízkých velmi
speci cké, by» dobøe popsané tøídì samo-injektivních nesingulárních okruhù, respektive abelovských
kategorií, které jsou svou strukturou blízké kategorii modulù nad takovými okruhy. Konstrukce tøídy
pøíkladù potom navíc závisí na modelu teorie mno¾in, konkrétnì na pøedpokladu neexistence silnì
nedosa¾itelného kardinálu. Podstatnou èástí druhé kapitoly je nalezení dal¹ích podmínek charakterizujících obecné (relativnì) kompaktní objekty a nìkterých kategorií, v nich¾ pojmy kompaktnosti a
koneèné generovanosti splývají
Tøetí kapitola je vìnována souvislostem Kötheho domnìnky o neexistenci jednostranného nil ideálu
za pøedpokladu neexistece oboustranného nil ideálu a struktury samo-injektivních von neumannovsky
regulárních okruhù. Hlavním výsledkem této èásti dizertaèní práce je existence spoèetného protipøíkladu ke Kötheho domnìnce jako podokruhu jednoduchého samo-injektivních von neumannovsky
regulárního okruhu za pøedpokladu, ¾e Kötheho domnìnka neplatí. Samotný letitý problém sice tato
konstrukce neøe¹í, ov¹em dobøe prozkoumaná struktura samo-injektivních von neumannovsky regulárního okruhù vzbuzuje jistou nadìji, ¾e by pøedvedená konstrukce mohla k øe¹ení problému pøispìt.
Závìreèná èást práce se zabývá variantou Lazardovy domnìnky, která souvisí mo¾ností aproximace
pozitivního øe¹ení Kötheho domnìnky, jí¾ se zabývá tøetí kapitola. Hlavním výsledkem je ekvivalentních popis podmínky pro ideál I obsa¾ený v Jacobsonovì radikálu, ¾e pro v¹echny projektivní moduly
P plyne z pøedpokladu koneèné generovanosti faktoru P/P I nutnì koneèná generovanost modulu P .
Peter své výsledky prezentoval na nìkolika konferencích (pøedná¹el napøíklad na Conference on Rings
and Polynomials, 2016, ve ©týrském Hradci v Rakousku) a vedle vìdecké práce se v prùbìhu studia
aktivnì vìnoval recenzní èinnosti (pro AMS Mathematical Reviews/MathSciNet) a podílel se na
výuce na KA.
Na základì dosa¾ené výsledkù vøele doporuèuji, aby byla pøedlo¾ené práce uznána jako doktorská
dizertace a Peteru Kálnaiovi byl udìlen titul Ph.D.
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