
Posudek vedoucího na diplomovou práci pana Michala Garlíka
„Teorie a algebry formulíÿ.

Základním úkolem práce bylo studium tzv. B-řetězů teorií v predikátové logice,
přičemž B-řetězem teorie T je sekvence BT = 〈BnT 〉n<ω jejich Lindenbaumových
algeber BnT . Šlo pak zejména o tyto okruhy problémů: abstrakní vlastnosti sekvence
BT , charakterizace vlastností T pomocí vlastností BT a BT ′, kde T ′ je jednoduchá
kompletní extenze T , konstrukce BT , aplikace na speciální typy teorií, zvláště na
aritmetické teorie.

Je známo, že pomocí B-řetězu lze získat charakteristiku řady vlastností zejména
spočetných kompletních teorií, jakými jsou např. ω-kategoričnost či existence spo-
četného saturovaného modelu. Pan Garlík v tomto směru uvádí další charkteristiky,
týkající se např. kompletizací, atomičnosti, stability a speciální eliminace, jak je
uvedeno v kapitole 1.
Zásadním přínosem je povšimnutí si významu pozičního vztah mezi členy BnT ,

tj. místo BnT se nyní uvažuje dublet 〈BnT,B0T 〉 (což lze formálně chápat jako
expanzi algebry BnT o unární predikát B0T ). Dvě teorie T a S takové, že platí
BnT ∼= BnS pro každé n < ω, mohou mít všechny dublety neizomorfní:

〈BnT,B0T 〉 6∼= 〈BnS,B0S〉 pro každé 0 < n < ω. (1)

Je zajímavé, že např. za T lze vzít Peanovu aritmetiku, za S pak Robinsonovu arit-
metiku. Důkaz tohoto tvrzení užívá velmi hodnotnou obecnou metodu konstrukce
tzv. přesně definovatelných struktur; této významné parciální problematice je
věnována kapitole 5. Vtipnou aplikací zmíněné konstrukce se získá model A Robin-
sonovy aritmetiky takový, že algebra Dfn(∅,A) v A bez parametrů definovatelných
množin je izomorfní s algebrou ASA×CA pro každé n < ω – viz 5.8. Pro model B
Peanovy aritmetiky však vždy platí Dfn(∅,A) ∼= ASA. (ASA resp. CA je spočetná
saturovaná algebra resp. Cantorova algebra.) Odtud již plyne pomocí tvrzení 2.2
tvrzení (1), kde T resp. S je Peanova resp. Robinsonova aritmetika. Práce se dále
zabývá systematičtěji již zmíněným strukturním obohacením B-řetězu BT a dospívá
k pojmu expanze •BT Lindenbaumovy algebry BT teorie T ; dodaná strukturace,
zhruba řečeno odráží „kvantifikačníÿ strukturu predikátové logiky, totiž obecnou
kvantifikaci a substituci proměnné za proměnnou. Výsledkem zkoumání jsou tu dvě
pěkné věty 2.18, 2.19 o souvislosti nerelativizovaných interpretací teorie T v S a
homomorfizmů struktury •BT do •BS. Konečně lze ocenit i řadu příkladů z kapitoly
4, demonstrujících nalezení Lindenbaumových algeber BnT pro různé teorie T na
základě teoretických poznatků, získaných v kapitole 1.
Lze říci, že práce otevírá zajímavou problematiku, dobře ji pojmově člení a

zároveň přináší řadu pozoruhodných poznatků o ní.

Práci považuji za velmi kvalitní, doporučuji ji uznat jako diplomovou a navrhuji
hodnotit známkou výborně.
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