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Práce je psána v českém jazyce. Práce se dělí na tyto části:

V úvodu textu autorka přehledně shrnuje matematickou notaci a uvádí, na
jakého čtenáře je práce zaměřena. Jedná se o úvodní práci, která má
motivovanému studentovi se základními znalostmi logiky a matematiky
přiblížit pojem ideálu a filtru a jejich použití.

Dále se práce dělí na dvě hlavní části: v kapitolách 1 až 3 autorka popisuje
různé matematizace pojmu ideálu a uvádí základní vlastnosti včetně několika
ukázkových vět (i s důkazy). V poslední kapitole 4 autorka uvádí pojem ideálu
v historických souvislostech a popisuje jeho vznik a použití.

Kapitola 1 popisuje ideály v okruzích a uvádí základní věty o isomorfismu.
V kapitole 2 se stejný koncept přeformuluje do řeči svazů; na rozdíl od okruhů
nyní dává smysl uvažovat duální pojem filtru, který se hlavně v logice rozšířil
více. Kapitola 3 ukazuje souvislost mezi maximálními konzistentními
množinami formulí a ultrafiltry (nad příslušnou Lindenbaum-Tarského
algebrou).

Kapitola 4 motivuje vznik ideálu snahou dokázat Velkou Fermatovu větu.
Komentuje snahu Kummera vypořádat se s nejednoznačnou faktorizací
v jistých okruzích. Tato snaha nevedla k úplnému vyřešení Velké Fermatovy
věty, ale byla částečně úspěšná. Samotným termín ideál se poprvé objevil
v díle Dedekinda.

Práce je psána pečlivě a splnila zadání v tom smyslu, že se v ní student
seznámí s několika použitími ideálů v matematice a logice. Zvlášť vyzdvihuji
poslední kapitolu 4, kde se autorka snažila dát do souvislosti nabité znalosti a
historické pozadí.

K práci mám také několik málo drobných výhrad: Základní definice 1.1 a 1.2
jsou napsané nešikovně (není zmíněna jednoznačnost inverzního prvku
v definici 1.1 ani fakt, že bod (b) implikuje bod (a) v difinici 1.2). Podobně
nešikovně je zvolena notace v definici 1.7, protože není aspoň zmíněno, že
operace se jednou vztahují k okruhu R a podruhé k okruhu S. Autorka by
měla uvést, co znamená R[X] na straně 18. Definice 2.1 nemluví o podmínce
x+ x = 0, kterou se snažila pojem motivovat (není potřeba, protože ji lze
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dokázat; to autorka činí, ale jen mimochodem). Definice 2.21 měla
kvantifikovat x existenčně a nikoli univerzálně. Tyto nedostatky ale nemají
zásadní vliv na vyznění práce.

Závěrečná kapitola 4.4 míří tak trochu do ztracena. To však není možno
chápat jako zřejmý nedostatek, protože podrobnější analýza by zřejmě
vyžadovala větší rozsah práce (např. rozšíření tématu na magisterskou práci).

Oceňuju samostatnou práci s literaturou.

Práci navrhuji hodnotit známkou výborně.

Radek Honzík, 22. června 2013.
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