
Oponentní posudek bakalářské práce

Autorka: Kristýna Poláková
Název práce: Problém spektra
Oponent: Emil Jeřábek

Práce se zabývá pojmem spektra sentence prvního řádu v teorii konečných modelů. Je-li ϕ sentence,
pak její spektrum je množina všech přirozených čísel n takových, že ϕ má model mohutnosti n.
Heinrich Scholz položil v roce 1952 otázku, které množiny přirozených čísel jsou spektra. Günter
Asser se v roce 1955 zeptal, zda je množina všech spekter uzavřená na komplement. V 70. letech se
ukázalo, že tyto problémy úzce souvisí s výpočetní složitostní: Jones a Selman ukázali, že spektra
jsou právě množiny z výpočetní třídy NE (a tedy Asserův problém, jenž zůstává dosud nevyřešený,
je ekvivalentní problému NE ?= coNE ). Ronald Fagin dokázal silnější tvrzení: zobecněná spektra
(množiny konečných modelů splňujících danou Σ1

1 sentenci) jsou právě množiny modelů z třídy
NP .
Vlastní práce sestává z úvodní části, v níž jsou vyloženy základní pojmy teorie modelů a teorie

složitosti, kapitoly 2, prezentující Jonesovu–Selmerovu větu, kapitoly 3, zabývající se zobecněnými

spektry, Faginovou větou a souvislostí s problémem P
?= NP , a kapitoly 4, kde autorka uvádí

některé příklady spekter spolu s explicitními definujícími formulemi.
Na práci oceňuji zejména, že podává přehledným a čtivým způsobem jak výše nastíněnou

historii problému spektra, tak jeho matematické souvislosti. Předložené příklady spekter jsou již
méně přesvědčivé, jelikož jde vesměs o velmi jednoduché množiny (např. všechny jsou počítatelné
v polynomiálním čase, zatímco obecně jsou spektra jen v NE ). Hlavním problémem jsou ovšem
četné drobné chyby, práce je napsána značně nepozorně. Jazykové nedostatky a překlepy, jako
např. tato kuriozní reference:

N.D.Jones a A.L.Selman (1972): Turing machines and the spectra first order formulas
with equality, Conference record, fourth annua acm szmposium on theorz of computing,
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naznačují, že autorka si po sobě práci nepřečetla. Jedná se ovšem i o věcné chyby. Zmíním jen
některé příklady: podformule ∀x∀z1 . . .∀zm (

∧
k R(x, zk) ⇒

∨
k x = zk) v 4.2.3 nemá zamýšlený

efekt omezení velikosti ekvivalenčních tříd na m, ve skutečnosti zakazuje všechny třídy velikosti
aspoň 2 (jak lze nahlédnout položíme-li z1 = · · · = zm). Stejný problém se opakuje i v 4.2.4, kde by
navíc všude mělo být wr místo wm−1, proměnná m se používá ve dvou různých významech, a celá
formule funguje pouze za nevysloveného předpokladu r < m. V 4.2.8 chybí axiom ∀x∀y (xy = yx)
(nebo, alternativně, druhostranné verze axiomů distributivity, jednotky a inverzního prvku).
Diskuse Faginovy věty na str. 15 je poněkud zavádějící. Věta platí pro libovolné jazyky τ ,

pokud jsou struktury kódovány přirozeným způsobem jako seznam prvků následovaný tabulkami
všech relací a funkcí (τ -struktury pro prázdné τ sice odpovídají přirozeným číslům, ale kódovaným
unárně, což sníží složitost z NE na NP). To je podstatné: důvod, proč Faginova věta implikuje
Jonesovu–Selmerovu větu, je právě její speciální případ pro prázdné τ . Fagin formuluje ve svém
článku větu jinak pro prázdné a neprázdné jazyky pouze proto, že v jeho reprezentaci je seznam
prvků nahrazen binárně kódovanou velikostí struktury. Výjimka je pak potřeba nejen pro prázdný
jazyk, ale i pro jazyky pouze s konstantami (a 0-árními predikáty, dovolíme-li je); ty ovšem Fagin
neuvažuje.
I přes zmíněné, nepříliš závažné, nedostatky považuji práci celkově za slušně napsanou a do-

poručuji uznat ji jako bakalářskou.
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