PoSUDEK NA DIPLoMovoU PRÁCI

ANNA HoRSKÁ: GENTZENoV oÓxxz BEZESPoRNoSTI ARITMETIKY
1. HooNocBNÍ pnÁcp

Zadáni práce. Práce měla za íkol detailně zpracovat drikazy bezespornosti Peanovy aritmetiky ze článkri

[G36] G. Gentzen, Die Widerspruchsfreiheit der reinen Zahlentheorie, Math. Ann. II2 (1936), 493-565.
[G38] G. Gentzen, Neue Fassung des Widerspruchsfreiheitsbeweises fiir die reine Zahlentheorie, Forschungen zur Logik und zur
Grundlegung der exakten W'issenschaften 4 (1938), L9-44.

Rozsah a typografie práce. PŤedložená práce má rozsah

111 stran, je členěna do čtyŤkapitol (s rivodem)
a seznamu literatury. Práce neobsahuje rejstŤík pojmri. Text je napsán slovensky,, je vysázen v T$u. V práci
jsem našel několik stylistickj.ch neobratností a pŤeklepri, jejich Seznam uvádím v části 2 tohoto posudku.

Maternatickj. styl práce. Text je psán standardním matematickj'm sty}em. Některé pojmy jsou však
zavedeny neobratně (napŤíktad pŤiňazeníordináIních číselodvozením na straně 37) a vyžadujíod čtenáŤe
velkou míru spolupráce. Textu by prospělo větší čIeněnína definice a tvrzení (a jejich prriběžné číslování
v textu věta 1 následuje za lemmatem 2, apod.). V práci se obtížně
v rámci jednotlivj.ch odstavcri
vyhledává (chybí rejstŤík).
Některé části práce necitují dostatečně literaturu (napŤíklad odstavec 3.7 tj.kající se ordinální aritmetiky).
Na několika místech autorka pracuje necitlivě s jazykem: napŤíklad v názvech odvozovacích pravidel na
straně 67 je smíšena slovenština s angličtinou (& left, kontrakcia, apod.), fráze subformula propertg je součástí
slovenské věty, atd. Je škoda, že ptáce není napsána anglicky nebo neměcky. Text by získal více potenciáIních
čtenáň a zrrríněné jazykové problémy by odpadly.
Celkově práce trpí nedostatečnymi záv&ečnfmi korekturami textu.
Faktickj' obsah práce. Z pÍeďIoženépráce není vždy explicitně zÍejmé,co je vlastní práce autorčina a co
je modifikovany Gentzenťtv d kaz.
Kapitola 1 tvoňí irvod práce. Jsou zde zmíněny historické poznámky k životu Gerharda Gentzena
a historické souvislosti vedoucí k pracem [G36] a [G38]. Dále je v této kapitole závěreč,ny odstavec
popisujícíobsah dalších kapitol. Vlastní pŤínos autorky textu neni z tohoto odstavce zÍejmy. V írvodu
také postrádám analyzr současnéhostavu dané problematiky: je autorčin text jediny známy pokus
o detailní zpracování Gentzenovych d kazri?
Kapitola 2 je věnována detailnímu zpracování d kazu z čIánku [G36], chybí však irvodní odstavce,
které vysvětlují' co se čtenáŤ v kapitole dozví.
Autorčin pŤínos v této kapitole je analyza ordináIních čísel,která zavedl Gerhard Gentzen (odstavec 2.14) a podrobny dtkaz hlavní věty odstavce 2.16. Vysvětlení, proč se Gerhard Gentzen ve
svém článku rozhodl zavést vlastní ordinální čísla(konec odstavce 2.I3, strana 34), patŤínazačátek
celé kapitoly.
V kapitole 3 autorka detailně zpracovává Gentzenriv drikaz bezespornosti aritmetiky z článku [G38].
opět chybí rivodní vysvětlující odstavce. Autorka nevysvětluje, jak se její zpracování drikazu lišíod
zptacování v článku [G38]. Jde pouze ovynechání pŤiŤazení číselděIícímčárám pravidel?
Kapitola 4 je závěrečná: shrnuje myšIenky obou drikazri a porovnává je.
V textu jsem nenašel faktické chyby v drikazech. Podrobné pŤipomínky k jednotlivj.m kapitolám jsou v části 2
tohoto posudku.
Závěr a hodnocení. Pňedložená práce splřuje zaďání a vyhovuje požadavkrim kladenym na diplomovou
práci. Autorka prokázala, že je schopna zpracovat ve}mi abstraktní matematické téma. Práci doporučuji
velmi dobŤe.
k obhajobě a kvrili vyše uvedenym vj'hradám navrhuji pro pŤedloženou práci známku 2
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2. PoonoBNÉPozNÁvtxy K TEXTU DIPLoMoVÉ pnÁcp

Poznámky k sazbě dokumentu. Nevhodná volba rozměrri stránky zptisobuje pŤetékaníŤádk . Některé
stránky nejsou očíslovány. Místo \dots a \Idots je použiváno dvou teček. Symboly binární relace C a binární
operace mají špatnéodsazení od svj.ch argument:iu'. Značka -F prisobí rušivě, je možnéji nahradit napŤíklad
fi

značkou *' (\Ieadsto).

Str. 8, citace k odstavci

1'.2. Pokud je citace v odstavci 1.1 v originále, měla by bj.t v originále i citace

v odstavci I.2.

Str.

1-0,

odstavec 1.3. V odstavci chybí citace zmiĎovanj.ch existujících drikazri (Ackermann' von Neu-

mann' Hilbert) a pŤesnécitace prací Gerharda Gentzena.

Str. 10, Ť. 1, odst. 2.

PŤeklep: dizertácie.

Str. 11, odst. 2. Chybí pŤesná

citace knihy Einftihrung i,n das Mathemati,sche Denken.

Str. 11, poslední Ťádek odst. 3.

Slovo unbed,enkli,ch je nepŤeloženo (errei'chbar o čtyŤiŤádkyvyše pŤelo-

ženo je).

Str. 12, Ť. 8.

PŤeklep: hťadiska.

Str. 12, poslední odstavec. Chybí pŤesnécitace zmiřovanych prací Gerharda

Gentzena.

Str. 13, odstavec 1'.4. Ye tŤetí větě bych dodal oďkazy na kapitoly 2 a 3 textu. V tomto odstavci chybí
explicitní popis toho, co autorka v práci zpracovala samostatně.
Str. 1-6. Chybí komentáŤ k pŤejmenování proměnnych. Pojem

ei,genuari'aÓle indukce není vysvětlen (je však

vysvětlen na straně 66).

Str. l-8, od'stavec 2.6. ByIo by lepšíprohlásit, že spojky V, - a kvantifikátor - jsou syntaktické zkratky.
V takovém pojetí není tŤeba vysvětlovat, proč jsou uvedená nahrazení korektní.
Str. 21, sady pravidel 13.21-13 .23 a 13.51-13.53. Jde

zmíněno a číslovánítak prisobí nelogicky.

o číslováni z čIánk:u [G36], v textu práce to není

Na straně 47 (a dalších)jsou však použita pouze čísla13.2 a 13.5. Je-li použito Gentzenovo číslování

pravidel, proč není použito d sledně?

Str. 28' odstavec 2.L2. V

irvodu chybí poznámka k tomu, které d kazy jsou autorky a které Gentzena.

Str. 29, první odstavec (a následující). Místo ,,ordinální

čísla..by bylo lepší psát ,,spočetná ordinální

čísla..nebo '.Gentzenova ordinální čísla...

zŤejmě k dispozici reálná čísla.K drikazu by stačila existence pouze
množiny racioná1ních číselse standardním uspoňádáním. Gerhard Gentzen v [G36], s15.1, explicitně píše:
Als ,,ordnungszahlen.. benutze ích gewisse positive endli'che Dez,irnalbrijche.
Jaké prostŤedky a objekty matematiky Gentzenriv drikaz pŤedpokláďá?

Str. 29, poslední Ťádek. Máme tedy

ňádku. Tato sada pŤíklad by
na straně 37.
napŤíklad
odkazuje
zas1oužila samostatné číslo,autorka Se na pŤíklady implicitně

Str. 30, tŤetíbod pŤíkladri. Neslabičná pŤedložka t' nesmí byt na konci

1'. Ttzenivěty: Gentzenoua ord,i,ntílníčíslajsou dobŤe uspoŤd,daná.Dtkaz věty 1 by měl bj.t
lépe strukturován (nejprve ukážeme dobré uspoŤádání všech čísels pevnym numerusem, poté dokážeme, Že
množina všech Gentzenovj.ch ordinálních číselje dobŤe uspoŤádaná).

Str.

31-,

Věta

Str. 34, posled'ní odstavec. Tvrzeni

(opatňené číslem)má znít: Supremum posloupnosti, typli

je

eg. Je

drikaz tohoto tvtzení první vlastní autorčin drikaz v textu?
Stránka 34 není očíslována.

Str. 35, u.ts, systérn. PŤeklep: o(o,z).

Seznam systémri zaslotlžílepšítypografii.

Str. 36, ňádek 2. Lepšístrukturace textu:

věta Pokračujme i,ndukci,ou... jako začátek nového odstavce.
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Str. 37, definice pŤiÍazeníordinálních číselodvozenírn. Tato definice je velmi nepŤehledná. Podle
tvorby Gentzenovych ordinálri nemriže v mantise za číslem2 následovat číslot. Části mantisy pŤed z nulami
teďy začínajíčíslem2 a pak následují 0?
Věta ordi'náIne číslopre i'ni'ci,dlne sekuenty je tak nadefi'nouané,,. je matoucí. Rozdělit tuto větu na
kratší? Říci pŤesně, jaká číslajsou pŤiŤazena iniciálním sekventrim.
Str.

39o 3. Ťádek posledního odstavce. PŤeklep: časť.

Str. 41, začátek odstavce 2.L6. Chybí zde poznámka, že následuje drikaz hlavní věty kapitoly 2. Dále
chybí komentáŤ, jak se lišíautorčin drikaz od Gentzenova (jistě v bodě e4na straně 58). Lišíse i jinde?
Str. 41, 2. odstavec. Co

se rozumí odvozeními ve starém a novém smyslu? Chybí odkaz na stranu 17.

Stt. 4L-42, odstavce a)-c). V těchto pŤípadech jsou použita pravidla 13.21-13.23 ze strany 2L. Je matoucí
používat pouze číslo13.2. Zavést odstavce I3.2 a 13.5, stejně jako v [G36]?
Jak vypadá použitípravidla L3.22 v pŤípadě, že formule Aa 6 obsahují nějaké spojky (bod a))?

Str. 46-64, bod e). Jedná se pravděpodobně o hlavní autorčin pŤínos v kapitole 2 (Lemma e1 je tak
označeno, podle mého soudu by tak mělo byt označeno i Lemma e2).
Strukturováni a očíslováníjednotlivj.ch pŤípadri v bodě e) není pňehledné.
Str. 48, 2. Ťádek pod seznalneln pravidel. PŤeklep: redukčného.
Str. 49, pŤedposlední Ťádek. Pňeklep: volbu.

Str. 51, 2. Ťádek pod redukcí v bodě 3.
Str. 59. Stránka

Pňeklep: nezapíšemetam jej.

59 není očíslována.

Str. 65, kapitola 3. Chybí shrnutí toho, co Se čtenáŤ v kapitole dozvi. Bez írvodních odstavcri není zÍejmé,
proč jsou zaÍazeny napŤíklad odstavce 3.5 a 3.7.
Chybí citace na ,,dnešní formu.. Gentzenova kalkulu a upozorněni, že se podstatně lišíod kalkulu z kapitoly 2 (dovolujeme více formulí na pravé straně sekventu). Chybí pŤesná citace na Gentzenovu disertaci (dva
články v Math. Z., viz také druh!.odstavec, strana 10).
Chybí vysvětlení toho, v čem je kapitola 3 detailnější od zptacování Gentzenova
Proof theory, North Holland, Amsterdam,ISTS.
Stránka 65 není očíslována.

d

kazu v knize G. Takeuti,

Str. 67, poslední odstavec pŤed 3.4. Ftáze subformula property je součástíslovenské věty. Lze použit
frázi ulastnost podformulí (s vysvětlením a odkazem na literaturu)? Zkratku log. nahraďte celym slovem.
Str. 66, pňedposlední ňádek. Až zďe je vysvětlen pojem

na straně

e,igenuar,iable i'ndukce, poprvé je ovšem použit

16.

Str. 67, odstavec 3.4. Názvy pravidel kombinují slovenštinu a angličtinu.
Str. 69, odstavec 3.5. Chybí vysvětlení, proč se zavádi pojmy následník a pŤedch dce fotmtllí, atd. K čemu
budou v dalšímdrikaze použity?
Některé pojmy tohoto odstavce jsou pŤevzaty z [G38], domnívám se' žene všechny. Které ano, které ne?

Str. 77-83, odstavec 3.7. Tato

část práce obsahuje poměrně standardní část teorie množin. Chybí zde

oďkaz na existující literaturu.

Str. 79-80, Lemma o ordináloch 2. Název lemmatu je nelogickÝ. V tvrzeni lemmatu je nutné pŤedpokládat, že X je množina (ze zápisu X e on to neplyne).
V dtikazu lemmatu je symbol e podtrhnut (strana 80, drikaz první vlastnosti suprema). Symbol e je
podtrhnut i na dalších několika místech textu. Proč? Pokud značka a e p má znamenat, že jak a,, tak p
jsou ordináIy a platí o e p,, není to nikde vysvětleno. Na jin!.ch místech textu je ostré uspoŤádání ordinálri
značeno symbolem <.
Str. 81, drikaz Věty 2. v poslední části drikazu není rrrožné použítsymbol

CI

pro označenípevného bodu.

Str. 81, drikaz Věty o Cantorově rozvoji. V textu není věta o dělení ordinálri
Chybí odkaz.

Str. 83, definice pŤirozenésumy.

Špatná typografie:

{ct,...,Cn+-)

:

se zbytkem ďokázána,

{at,.,,,an',bt,., .,b,,}.
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Str. 83, porovnání ordiná|i. Znamená značka ( standardní uspoŤádáni ordinálri nebo

ne? (Z textu není

zÍejmé,, že ano.)

Str. 84, odstavec 3.8. Celj.tento odstavec by

Str. 85, sekventy v tvrzení Lernmatu7.

měI bj.t součástí írvodu kapitoly 3.

Značení- i,ndukci,aje podle mého názoru' nešťastně zvolené.

Str. 88, odstavec 3.10. První věta nedává smysl. Pr běh redukcí je tŤeba poŤádně zformulovat.
Str. 89, 3. Ťádek, o(5,P):.... Špatnávelikost fontu v l-lr_ž ...ž l,,.
Str. 92o název kroku 3. Zkrácené tvary nahraďte celj'm slovem.
Str. 96. Stránka 96 není očíslována.
Str. 97, poslední Ťádek prvního odstavce. Poznámka (na str. 97) nemá opodstatnění.
Str. 98, 2. odstavec. Zktáceny tvar log. nahraďte celym slovem.
Str. 99, poslední tvrzeni pŤípadu s. Šipkamá vést zdola nahoru?
Str. 101, 3. Ťádek. Buď Kroky 1 a 2 nebo Krok 1 a Krok 2.
Str. 101, 4. bod. Zkrácenjr tvar i,ni,c. nahraďte celj.m slovem.
Str. 1-06, poslední odstavec. PŤedposlední odstavec na straně
stavec

106 ukončuje odstavec 3.15. Poslední od-

je začátkem závětts' drikazu. Proč tedy (v logice číslováníkapitoly 3) nemá vlastní číslo?

Str. 106, 2. věta posledního odstavce. Frázi

ordi,nd,lne číslase myslí spočetná ordinální čísla.

Str. 108, 4. Ťádek. Fráze subformula property je části slovenské věty.
Str. 111, reference [Gol05]. Kniha se jmenuje Netiplnost: D kaz aparador Kurta

Godela.

