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Oponentský posudek na bakalářskou práci

J. Bydžovský: Cohen Forcing and its Properties

Metodu forcingu vynalezl P. Cohen v šedesátých letech 20. století. S její pomocí ukázal nezávislost hypotézy
kontinua (a axiomu výběru) na axiomech Zermelo-Frankla. Tato metoda umožňuje rozšiřovat spočetné
modely teorie množin přidáním generických objektů1. Parametrem konstrukce je vždy nějaké uspořádání,
jehož vhodnou volbou lze velmi jemně kontrolovat vlastnosti výsledného modelu. Síla metody spočívá v
tom, že vazba mezi uspořádáním a vlastnostmi výsledného modelu je relativně přímočará a názorná.

Předkládaná práce rozebírá forcingové vlastnosti Cohenova uspořádání. Cílem práce bylo v hrubých ob-
rysech představit metodu forcingu, podrobně rozebrat vlastnosti původního Cohenova forcingu i jeho
zobecnění na nespočetné kardinály a nakonec se zaměřit na zvolené pokročilejší téma. Zadaný cíl práce
splnila.

Práce je rozdělena do sedmi kapitol (včetně úvodu a závěru). První tři kapitoly sestávají z hrubého úvodu
do metody forcingu, čtvrtá kapitola zavádí Cohenovo uspořádání a zkoumá jeho vlastnosti. Pátá kapitola je
věnovaná zobecněné hypotéze kontinua. Šestá kapitola pak ukazuje, že Cohenův forcing není minimální,
zavádí Sacksův forcing a ukazuje jeho minimalitu.

Práce je psána v angličtině, nicméně některé obraty jsou trochu neohrabané (např. „There is of course
as always when we are talking about any kind of equivalence a special case of dense embedding — an
isomorphism.“) a často chybí členy. Chyby však většinou nejsou natolik závažné, aby byly na překážku
srozumitelnosti. Jak je v oboru obvyklé, je práce členěna na definice, věty a důkazy. Poněkud překvapivě
používá výraz „claim“ k označení samostatných lemmat. Ačkoliv to samozřejmě není chybou, je to poněkud
nestandardní (výraz „claim“ bývá vyhrazen pro členění delších důkazů). Citace odpovídají zvyklostem v
oboru a charakteru bakalářské práce.

Zásadnějším nedostatkem je určitá strohost textu — na první pohled technická lemmata (resp. claimy)
jsou řazena za sebe aniž by čtenáři bylo vysvětleno, k čemu budou použita, případně zmíněna jakákoliv
motivace. Nutno však podotknout, že tento nedostatek lze často vytknout i mnohým článkům publikova-
ným v prestižních časopisech. V tomto ohledu se však autor minimálně na jednom místě dopouští ještě
závažnější chyby — slíbí, že použití/motivace přijde později a tento slib nesplní: v sekci 3.2 slibuje, že poz-
ději ukáže neizomorfní částečná uspořádání, která jsou forcingově ekvivalentní (mimochodem anglická
formulace tvrzení je zde špatně, místo „are“ má být „can be“), ale k tomu se již nevrátí.

1Forcing lze také vybudovat čistě syntakticky bez odvolávání se na modely, nicméně přístup využívající modely je názornější
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Po obsahové stránce práce neobsahuje mnoho chyb, přesto však jich je více, než by bylo možné úplně
pominout. Namátkou např. na str. 18 je formule v jazyce LP nikoliv v jazyce MP; na téže stránce na
třetí řádce od konce je filtr H generický na P nikoliv na Q; uspořádání má Knastrovu vlastnost pokud je
ω1-Knaster (nikoliv ω-Knaster); definice Cohenova čísla je špatně (nebo, minimálně, velmi nestandardní)
apod.

Navzdory výše uvedeným nedostatkům je nutno zdůraznit, že problematika, kterou autor obsáhl, je velmi
komplikovaná a šíře záběru je na bakalářskou práci obdivuhodná. Z práce je jasné, že autor se v relativně
složité forcingové problematice orientuje a je připraven pokračovat v další práci. Zmíněné nedostatky jsou
pravděpodobně částečně způsobeny i uvedenou šíří záběru, který autor nejspíš trochu podcenil. Pozitivní
aspekty práce však z mého hlediska výrazně převažují a proto navrhuji práci hodnotit stupněm velmi
dobře případně, dle uvážení komise, i výborně.

V Praze, dne 23. června 2015 Mgr. Jonathan Verner, PhD.
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