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Vážené dámy, vážení pánové,

Je mi potěšením psát posudek na disertační práci Davida Chodounského.

David se v práci soustředí na tzv. katovický problém—otázku, zdali se dá v teorii množin ukázat, že 
Booleovské algebry B=podmnožiny přirozených čísel modulo ideál konečných množin, a C=podmnožiny 
prvního nespočetného kardinálu ω1 modulo ideál konečných množin, nejsou izomorfní.  Katovický 
problém již odrazil několik desetiletí útoků nejlepších matematiků v oblasti teorie množin a obecné 
topologie, a bylo by tedy nerealistické očekávat úplné rozřešení. Disertace obsahuje několik 
pozoruhodných výsledků, které dále zužují prostor pro eventuální odpověď na katovický problém.

Za hlavní výsledek práce považuji větu, která ukazuje, že je konsistentní s axiomy teorie množin, že 
existuje kofinální škála funkcí na přirozených číslech délky ω1, a zároveň existuje  ideál na ω1, který 
emuluje vlastnosti ideálu spočetných množin na ω1. To ukazuje, že případný důkaz neexistence 
isomorfismu musí brát v potaz víc než jen rysy ideálu spočetných množin, který je stále oblíbeným 
nástupním bodem pro argumenty o katovickém problému. Důkaz věty používá metodu forcingu a dokládá 
Davidovo mistrovství v jejím užití—jde o velmi složitý argument s iterací, nekonečnými hrami, a 
různými typy ultrafiltrů. I když znění věty je technické, podobné výsledky usměrňují budoucí výzkum 
uzavíráním slepých cest a jejich důležitost nelze podceňovat. Je zcela běžné, že velký díl částečných 
výsledků v teorii množin vedoucích k obtížnému neřešenému problému jsou výsledky konsistenční.

V posledním dílu disertace se rozvinuté metody aplikují na příbuzný starý problém—je konsistentní 
s axiomy teorie množin, že všechny automorfismy algebry B jsou triviální--generované (skoro)permutací 
přirozených čísel--a zároveň existuje kofinální škála funkcí na přirozených číslech délky ω1 ? David 
ukazuje, že existence takové škály je konzistentní s tím, že každý automorfismus algebry B je triviální na 
mnoha velkých množinách přirozených čísel. Opět jde o částečný výsledek v útoku na známý, několik 
desetiletí starý problém, dosažený náročnou aplikací metody forcingu, s odkazy na obtížné výsledky 
Shelaha, Todorčeviče, a Abrahama.

Metody vyvinuté v disertaci vedou i k obměněnému a kratšímu důkazu Shelahovy věty o konzistenci 
existence jediného selektivního ultrafiltru, která byla svého času špičkovou aplikací metody forcingu. 
Disertace obsahuje i důkazy několika jiných vět původně dokázaných jinými autory.

Nemám žádné připomínky k formálnímu zpracování disertace—důkazy jsou úplné a správné a reference 
jsou adekvátní. Získané výsledky jsou částečné a technicky formulované, nicméně atakované problémy 
jsou několik desítek let staré a široce známé, takže jde o přiměřený pokrok. David ukazuje širokou znalost 
metody forcingu a schopnost nezávislé tvořivé práce. U nezávislostních výsledků v teorii množin není 
realistické očekávat bezprostřední aplikace v praxi.
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