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Práce je psaná v anglickém jazyce a je strukturována následovně.

V kapitole 1 autorka shrnuje základní fakta, která bude potřebovat v dalším
výkladu, včetně věty o pomíjení typů.

V Kapitole 2 hovoří o rozšířeních ZFC, která budou užitečná při formalizaci
forcingu jako metody formalizovatelné v PA.

V Kapitole 3 se autorka věnuje různým definicím interpretace (modelová a
syntaktická) a ukazuje jejich ekvivalenci za určitých předpokladů.

Kapitola 4 je poměrně rozsáhlá. V podkapitole 4.1.1 uvádí základní forcingové
definice a základní věty, včetně důkazů. V podkapitole 4.1.2, 4.1.3 a 4.2 se
podrobně věnuje forcingu a jeho formalizaci v PA.

V Kapitole 5 zavádí pojem bi-interpretovatelnosti a s využitím Cohenovy
konstrukce netriviálního automorfismu ukazuje, že ZF a ZFC nejsou
bi-interpretovatelné (i když jsou interpretovatelné navzájem).

Práce má obecně vysokou úroveň po odborné stránce (viz konec posudku).
Několik málo výtek se týká formy práce (komu je vlastně určena?) a příliš
benevolentního nakládání s referencemi.

Konkrétně: V některých částech je výklad však příliš stručný a některá
základní fakta nejsou ani zmíněna – to možná nevadí odborníkovi, ale text by
při troše snahy mohl být užitečný i pro (pokročilejšího) studenta. Namátkou:
Autorka mohla uvést, že třídy OD(A) a HOD(A) jsou modelem ZF (ale ne
nutně axiomu výběru) a zmínit souvislost s konstrukcí L. Autorka mohla lépe
motivovat odstavec, kde tvrdí, že schéma reflexe je formalizovatelné v PA (co
to přesně znamená, že reflexe je formalizovatelná v PA?). Protože se jedná o
základní otázku práce (do jaké míry lze formalizovat výsledky v PA), zasloužil
by si tento problém řádnou definici. Corollary 14 by si zasloužilo nějaký důkaz
či diskuzi.

Mnoho výsledků a vět je uvedeno bez připsání zdroji. To případnému čtenáři
omezuje možnost dohledat si další podrobnosti, nehledě na to, že je to
zavedená akademická praxe, které je třeba se držet (např. při publikování
článků). Např. Theorem 13 by měl pravděpodobně odkazovat na Kunenovu
knihu, ale u Theoremu 20, vět v Kapitole 4.1.3, Theorem 46 a 47, 52 atd. již
není zdroj zřejmý – pokud se jedná o vlastní formulace a důkazy autorky, je
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dobré to uvést). Reference je vhodné uvádět zřetelně (méně vhodné jsou
poznámky pod čarou).

Některé pasáže by si zasloužily širší diskuzi; což ovšem není nutně chyba práce,
protože je omezena určitým rozsahem. Např. na straně 29 se nabízí otázka, jak
(jestli) lze mít bezparametrickou interpretaci, pokud chceme ukázat
konzistenci formule ϕ, kterou nelze (alespoň v současné době) forcovat s
ground modelem L, ani jiným vnitřním modelem s definovatelným
uspořádáním (např. když ground model obsahuje superkompatní kardinál).
Kapitola 4.2 vyznívá tak, že syntaktické zpracování forcingu nějak nutně
souvisí s Booleovými algebrami (není to tak; takové syntaktické přeříkání
forcingu lze formulovat i jen pro částečná uspořádání).

Tyto výtky nicméně nebrání vysokému hodnocení práce, pokud mluvíme o
odborných kvalitách. Diskuze v Kapitole 3 (interpretace) je podnětná a
ukázání souvislostí s forcingem zajímavé. Kapitoly 4.1.2 a 4.1.3 a 4.2 formulují
výsledky, které se v literatuře běžně nevyskytují. Možná jsou považovány za
“folklór”, ale při pečlivém sepsání se často ukáží přesnější souvislosti, na které
lze navázat původními výsledky. Kapitola 5 zavádí poměrně méně známý
pojem bi-interpretace a ukazuje zajímavou (Cohenovu) aplikaci forcingu pro
nefundované modely. Kapitola 5.1 obsahuje pečlivě promyšlený důkaz věty
formulované Cohenem a dává ho do souvislosti s bi-interpretací.

Práci navrhuji hodnotit známkou výborně.

Radek Honzík, 11. září 2013.
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