
Posudek vedoucího práce Matěje Doležálka

Vítězslav Kala

2. června 2022

Posuzovaná bakalářská práce Matěje Doležálka se věnuje univerzálním kvadratickým
formám nad číselnými tělesy. Jedná se o klasickou, ale zároveň stále aktivní partii teorie
čísel, o čemž svědčí řada nedávných článků na toto téma.

Student přímo navazuje na nedávný článek vedoucího [Ka2]. Ve své práci podstatným
způsobem zesiluje a zpřesňuje výsledky z původního článku; výstupem jeho práce bude
také odborný článek autora, který bude zaslán k publikaci do kvalitního mezinárodního
časopisu během roku 2022.

Konkrétně student dokázal velmi přesné výsledky týkající se otázky: Pokud známe
dolní odhad na hodnost univerzálních forem nad daným číselným tělesem L, za jakých
okolností z něj můžeme odvodit analogický odhad nad větším tělesem KL?

Jak autor vysvětluje v 5. kapitole práce, tato otázka úzce souvisí se strukturou podtěles
tělesa KL. Ta zase díky netriviálnímu využití Galoisovy teorie a algebraické teorie čísel
(viz kapitola 4) závisí na struktuře podgrup příslušné Galoisovy grupy. To autora přivedlo
ke zkoumání jistých podgrup v součinech grup T × V , čemuž se důkladně věnoval v
kapitole 2.

Spojení všech těchto výsledků autorovi umožnilo zpřehlednit a zesílit původní kon-
strukci vedoucího a otevřít tím dveře k jejímu výraznému budoucímu rozšíření.

Práce je psaná čtivě a přehledně, i díky pomoci neformálních vysvětlujících a motivu-
jících komentářů. Za zmínku také jistě stojí fakt, že student pracoval velmi samostatně,
jen s občasnými drobnými podněty z mé strany. Musel se přitom seznámit s důležitými
oblastmi algebraické teorie čísel, a potom jich inovativně využít značně netriviálním způ-
sobem k nalezení důkazů nových, velmi obecných a zajímavých vět. Zejména celá 2.
kapitola práce a potom její aplikace v kapitolách 4 a 5 jsou vlastními publikovatelnými
výsledky autora.

Celkově jde tedy o vynikající práci, již doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
výborně. Vzhledem k dosaženým původním výsledkům, které budou brzy zaslané k pub-
likaci, také doporučuji komisi zvážit navržení práce na Cenu děkana.
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