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Shrnutí obsahu práce 

 
Diplomová práce se zabývá různými aspekty množinových ultrafiltrů. Celkem sestává ze čtyř 
kapitol. V první z nich se autorka zabývá obecným uvedením ultrafiltrů a nestandardního univerza 
pomocí ultramocnin. V nestandarním univerzu pak ukazuje práci s hyperreálnými čísly. Ve druhé 
kapitole je studován volební model, ve kterém skupina voličů udává své preference v množině 
alternativ. Ukazuje se, že za přirozených předpokladů na volební systém, je v případě konečného 
počtu voličů tento systém vždy determinovaný vůlí jednoho konkrétního voliče. Dále se autorka 
zabývá případem, kdy voličů je nekonečně mnoho. V této situaci již může existovat volební systém, 
který se neřídí žádným konkrétním voličem. Tento systém je odvozen z existence netriviálního 
ultrafiltru. Ve třetí kapitole je studován alternativní volební model, kde ovšem alternativy nejsou 
ordinální jako v druhé kapitole, ale nabývají kardinálních hodnot. I zde platí podobné výsledky 
v závislosti na tom, zda je voličů konečně mnoho nebo nekonečně mnoho. V poslední čtvrté 
kapitole se věnuje Čechově-Stonově kompaktifikaci přirozených čísel, jejímu popisu pomocí 
ultrafiltrů a vztahu k hyperpřirozeným číslům. 
 
Uvedená práce má dobrou formální úpravu i logickou strukturu a důkazy jsou sepsány se všemi 
detaily. Jednotlivé úseky na sebe přirozeně navazují. Autorka si pro psaní práce musela 
nastudovat řadu složitých důkazů a pochopit konstrukci nestandardního univerza. Jde o 
přehledovou práci, ve které jsou shrnuty poznatky z různých oblastí a více zdrojů. 
 
V práci se nevyskytují téměř žádné překlepy. Níže uvedené připomínky jsou vesměs drobnosti, až 
na body 6 a 7, ke kterým by bylo vhodné se v průběhu obhajoby vyjádřit. 

 
 

Připomínky 
 

 

1. V definici 1.1.4 se definuje nejprve „principal ultrafilter“ a následně „non-principal filter“, což je 
drobná inkonsistence. 

2. Strana 8, řádek 1: [[f=g]] není ekvivalenční relace. 
3. V textu chybí explicitní definice hyperreálného čísla. V části 1.2.4 se automaticky začíná 

pracovat s hyperreálnými čísly, přestože hyperreálné číslo bylo uvedeno pouze v příkladu na 
straně 10. 

4. Strana 24, řádek 2: „it is not…“ 
5. Strana 27 Podmínka (iii) je zapsána nesrozumitelně. 
6. Strana 29: Suma na posledním řádku není vysvětlena (sčítá se do N, kde N je nestandardní 

přirozené číslo) 
7. Strana 35: Ve znění Věty 4.1.13 je nepřesnost: na pravé straně ekvivalence by mělo být „pro 

každý nestandardní model“. Důkaz totiž využívá nestandardního modelu závisejícího na 
množině I, která může být například nespočetná. Stejně nepřesně je ovšem věta formulována 
i v knize [Robinson 1966]. 

8. Strana 45: Chybí jednotný citační styl (některá jména jsou vypsána, jiná mají jen iniciály). 
9. Strana 47, Definice A.1.4: nesprávná definice: co když n=m? 
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