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Shrnutí obsahu práce

Text Dominika Krasuly studuje tøídu okruhù splòující takzvanou omezenou minimální podmínku,
které pøedstavují zobecnìní klasického pojmu artinovského okruhu.

Práce sestává z úvodu, ètyø kapitol a závìru. První kapitola uvádí do problematiky podmínek koneè-
nosti kladených na svazy jednostranných ideálù okruhu, vedle centrálního pojmu omezené minimální
podmínky zavádí a charakterizuje artinovské a noetherovské okruhy. Druhá èást je vìnována ome-
zené minimální podmínce v oborech integrity, hlavním výsledkem je strukturní charakterizace této
tøídy oborù. Struèná tøetí kapitola se zabývá uzávìrovými vlastnostmi tøídy okruhù s omezenou mi-
nimální podmínkou a závìreèná kapitola zkoumá, které okruhy polynomù a Laurentových polynomù
do studované tøídy okruhù patøí.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce od studenta vy¾adovalo prostudování a porozumìní nìkolika odborným
èlánkùm a posléze jejich vyu¾ití pro samostatnou práci: konstrukci pøíkladù a nìkolik vlastních
strukturních výsledkù. Zadání bylo studentem podle mého mínìní úspì¹nì naplnìno.

Vlastní pøíspìvek. Studentùv pøínos spoèívá kromì zdaøilého shrnutí posléze vyu¾ívaných zná-
mých výsledkù pøedev¹ím v pùvodním popisu zajímavých tøíd RM okruhù a nalezení pøíkladù,
které ilustrují meze zkoumané teorie.

Matematická úroveò. Matematická úroveò práce je podle mého mínìní velmi dobrá. Pøesto¾e by
textu býval prospìla je¹tì jedna dùkladná závìreèná kontrola, jsou formulace a dùkazy a¾ na
drobné výjimky korektní.

Práce se zdroji. Aèkoli je jádro práce tvoøeno pùvodními studentovými nápady, text vychází z
nìkolika èlánkù, na nich¾ rozhodnì není formulaènì závislý.

Formální úprava. Formální nále¾itosti práce nezasluhují podstatnìj¹í výtky. Jazykových nepøes-
ností je v textu mno¾ství pøimìøené jeho rozsahu. Nìkteré zbyteèné pøeklepy a pravopisné
omyly pùsobí ponìkud ru¹ivì, pøesto je výsledný text srozumitelný a dobøe se ète.

Pøipomínky a otázky

1. strana 4: V bodu 1. De�nice 4 má být ostøe rostoucí øetìzec (nikoli klesající).

2. strana 7, Pøíklad 13: Prospìlo by alespoò struèné vysvìtlení nebo odkaz, odkud víme, ¾e je sokl
v pøípadì artinovských okruhù esenciální.

3. strana 8: Na konci formulace Tvrzení 16 má být existuje index n, ¾e In = In+1 = . . ..

4. strana 15 (i jinde): Dedekindùv se pí¹e s velkým D.



Závìr

Práce Dominika Krasuly Okruhy s omezenou minimální podmínkou bezpochyby splnila zadání a
doporuèuji ji uznat jako bakaláøskou.

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