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Riemann zeta function

Posudek vedoucího bakalářské práce

Cílem práce bylo kompilačním způsobem zpracovat základní poznatky o Riemannově zeta funkci,
s hlavním důrazem na problém iracionality ζ(3). Zatímco iracionalita (dokonce transcendence)
hodnot ζ(2n), n ∈ N, je přímým důsledkem iracionality (resp. transcendence) hodnoty čísla π, byla
iracionalita hodnoty ζ(3) dokázána poprvé až Apérym [1] v roce 1979. Dodnes není známo, zda
jsou i hodnoty ζ(5), ζ(7), ζ(9) . . . iracionální, ani zda je ζ(3) transcendentní či nikoli.

Jde tedy o výsledek relativně nový. K dispozici je v literatuře několik důkazů, mezi nimiž dostal
student na výběr. Student zvolil ke zpracování originální Apéryho důkaz (resp. jeho zpracování
Apéryho následníky), i když v literatuře jsou k dispozici pouze verze, které jsou v některých,
zejména technicky obtížnějších pasážích tzv. „poměrně stručnéÿ či dokonce nepřesné. Student se k
práci postavil velmi aktivně a podařilo se mu chybějící technické detaily doplnit. V tomto smyslu
práce lehce převyšuje úroveň jednoduché kompilace.

Úvod do základních vlastností Riemannovy funkce je pojednán stručně a citlivě, a činí tak práci
velmi dobře čitelnou i pro ty, kteří se dosud s danou problematikou nesetkali.

I když pasáž o netriviálních kořenech Riemannovy funkce neměla být původně součástí práce, je
tato problematika (a zejména Riemannova hypotéza) v kontextu studia Riemannovy funkce natolik
zásadní, že je dobře, že se student rozhodl včlenit do práce i základní přehled o výsledcích v tomto
směru.

Výsledkem je velmi pěkně napsaný a dobře čitelný spis, který jistě může potěšit například ty
studenty, kteří se Riemannovou funkcí chtěji začít zabývat vážněji.

Drobné nedostatky či překlepy (například chybějící rok vydání u literatury [22]) nijak nesnižují
celkovou velmi dobrou úroveň práce. Podle názoru vedoucího převyšuje předložená bakalářská práce
jak rozsahem a zpracováním, tak především přístupem studenta, nároky kladené na standardní
bakalářskou práci.

Práci doporučuji jistě uznat jako bakalářskou.
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