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Shrnutí obsahu práce

Práce pojednává o okruzích s minimální podmínkou (zkráceně RM okruzích), tj. takových (v naprosté
většině komutativních) okruzích, jejichž každý faktorokruh přes esenciální ideál je artinovský. Jde
o jedno z možných zobecnění artinovskosti. Ukazuje se, že paleta příkladů takovýchto okruhů je
relativně bohatá. Kupříkladu každý OIHI je RM okruhem. Nadto je třída RM okruhů uzavřena na
konečné součiny a homomorfní obrazy. Student dále v předkládané práci vyjasňuje vztah RM okruhů
a dalších známých tříd okruhů: např. Gaussových či CDR oborů, noetherovských okruhů, omezeně
artinovských okruhů apod. Celá poslední kapitola je pak věnována snaze popsat okruhy R, pro něž je
polynomiální okruh R[x], resp. okruh R[x, x−1] Laurentových polynomů, RM okruhem.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma považuji za přiměřeně náročné pro bakalářskou práci. Bylo zpracováno tak, aby
bylo splněno zadání práce.

Vlastní příspěvek. Autor v ůvodu jasně deklaruje, že 3. a 4. kapitola, sekce 2.2 a tvrzení 31 jsou
původními částmi práce.

Matematická úroveň. Po matematické stránce považuji práci za relativně zdařilou. Většina textu
je rigorózně formulována a (až na občasné překlepy) bez faktických chyb. Oceňuji uvedení mnoha
příkladů.

Bohužel celou prací se jako červená nit vine poměrně zásadní nepochopení spočívající v tom,
že faktorizací okruhu R přes pravý (resp. levý) ideál nedostaneme faktorokruh, nýbrž pouze
pravý (resp. levý) R-modul! Formulačně špatně je tedy kupř. pozorování 2 a 3. Lemma 45 by
v tomto ohledu rovněž stálo za komentář. Práce obsahuje i další nepřesnosti: polynom t2 = x
v příkladu 33 (správně má být nejspíš t2 − [x]); faktorizace K/I v pozorování 35 nedává smysl,
jelikož nemusí být I ⊆ K; ve znění lemmatu 20 a tvrzení 24 je třeba uvést, že h je nenulové;
v příkladu 15 není jasné, kde se vzalo p a zda je pevné; v příkladu 27 není S oborem polynomů
ve dvou proměnných.

Práce se zdroji. Pokud se citování zdrojů týká, míří má jediná výtka k plevelnému překlepu, který
v celé práci udělal z F. W. Andersona jakéhosi Andrersona.

Formální úprava. Práce je rozumně strukturována, se solidní grafickou úpravou. Trpí ale nemalým
množstvím překlepů a především flagrantních pravopisných chyb (nejčastěji při psaní i/y; chybě-
jící čárky v souvětí by ještě byly tím nejmenším problémem). Položku „Conrad, K.“ v seznamu
použité literatury rovněž bylo lze vysázet vkusněji.

Připomínky a otázky

1. Přiznám se, že jsem občas v práci nepochopil, podle jakého klíče jste se rozhodoval, zda to či
ono tvrzení či pozorování dokážete. Například pozorování 14 je uvedeno bez důkazu a jakého-
koliv komentáře, jako by mělo ihned plynout z předchozího odstavce. Mohl byste si jeho důkaz
(alespoň rámcově) připravit na obhajobu?



2. Jak by správně znělo lemma 45? Pro použití ve větě 46 je potřeba uvažovat jednostranný
ideál I. Co ale potom značí (R/I)[x]? A jaký má být v důkazu lemmatu 45 správně definiční
obor zobrazení φ? Soudě dle předpisu na straně 19 dole půjde spíše o R[x], ne?

3. V důkazu věty 46 se vyskytlo trochu matoucí značení socR[x]. Pochopil jsem, že se má číst jako
(socR)[x]. A propos, jaký — pokud vůbec nějaký — je vztah mezi (socR)[x] a soc(R[x])?

Závěr

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

Návrh klasifikace oponent sdělí předsedovi zkušební (sub)komise.
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