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Hlavním tématem práce je struktura parapolotěles, která jsou konečně generovaná jakožto
polookruhy. Práce se točí okolo základní domněnky, která říká, že všechna taková parapo-
lotělesa jsou aditivně idempotentní. Většina důkazů je založena na různých geometrických
metodách pracujících se strukturami v Eukleidovském prostoru Cm.
Hlavní výsledky práce jsou následující:

1. důkaz základní domněnky pro 2-generovaná parapolotělesa (kap. 2);

2. překlad základní domněnky do jazyka komutativních okruhů (kap. 3);

3. úplná klasifikace aditivně idempotentních parapolotěles, která jsou konečně generovaná
jako polookruhy (kap. 4).

Všechny tři kapitoly jsou založeny na netriviálních geometrických metodách. Důkaz pro
2-generovaná parapolotělesa využívá geometrii podpologrup N
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. Druhá část je inspirována

nedávnou konstrukcí S. Abhyankara [1]. Kapitola 4 je založena na dobře známé korespondenci
aditivně idempotentních parapolotěles a svazově uspořádaných abelovských grup (ℓ-grup) a
využívá nedávný výsledek Busaniche-Cabrer-Mundici [4], kde jsou klasifikovány konečně ge-
nerované unitální ℓ-grupy pomocí simpliciálních komplexů. Pečlivá analýza umožňuje identi-
fikovat ty z nich, které odpovídají parapolotělesům konečně generovaným jakožto polookruhy.
V práci je uvedeno několik souvislostí základní domněnky s jinými strukturami, především

poloookruhy (kap. 2), okruhy (kap. 3) a uspořádanými grupami (kap. 4). Jako kontrast uvádí
druhá kapitola dva výsledky, které ilustrují, že pro algebry s jednou binární operací je už
1-generovaných struktur mnoho.
Z uvedeného je vidět, že práce netriviálně navazuje na několik současných výsledků v

různých oblastech matematiky, které jsou aplikovány inovativním způsobem k získání no-
vých výsledků v teorii polookruhů. Kombinace různých přístupů dokládá autorův přehled o
současné matematice.
Po formální stránce je práce v pořádku, i když zvolené značení a členění důkazů činí práci

na některých místech obtížně čitelnou. Pozitivem jsou čtivé vysvětlující komentáře.
Na závěr bych rád uvedl, že autor má na svém kontě již 10 publikovaných článků na různá

témata, z nichž jen jeden (kap. 2) je součástí práce. Kapitoly 3,4 se připravují k publikaci.

Všemi uvedenými fakty je jednoznačně prokázána schopnost samostatné tvo-
řivé práce Vítězslava Kaly v matematice. Předloženou práci doporučuji k obha-
jobě.
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