
OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁØSKÉ PRÁCEþJAK POZNAT PRVOIDEÁL?ÿPráe Adama Stejskala je kompilaí èásti uèebnie An Introdution to GröbnerBases autorù W. W. Adamse a P. Loustaunaua, pøièem¾ vyu¾ívá i nìkterá tvrzeníz èlánku Gröbner bases and primary deomposition of polynomial ideals vy¹ed¹íhoroku 1988 v Journal of Symboli Computation. Uhazeè o titul B. pøedkládá k ob-hajobì text o 16 stranáh, jeho¾ ílem bylo popsat algoritmus, který rozpoznáváprvoideály nad (nìkterými) polynomiálními okruhy.Je tøeba konstatovat, ¾e íle práe bylo dosa¾eno. Práe jako taková ov¹em oplývánìkolika nedota¾enostmi, které její kvalitu srá¾ejí ponìkud dolù. Hned na samémzaèátku (strana 3) napøíklad není jasné, proè by mìlo být uspoøádání z De�nie 2vùbe lineární. V pøíkladu, který následuje, potom uvedená de�nie � zavádí (po-nìkud neoèekávanì) ostré uspoøádání.Na stranì 8 pak mù¾eme objevit velmi neèeské uvozovky pøi vysvìtlování pojmudaný ideál, ov¹em také zmateèný dùkaz Lemmatu 8, v nìm¾ pøee nelze prohlásitza situae I � J , ¾e J je Gröbnerova báze pro I ; bez ohledu na ji¾ dokázanéLm(J) = Lm(I). Na stranì 9 pak ètenáø v dùkazu narazí na ponìkud nepøíjemnýpøeklep LtS namísto správného LmS . O nìo hor¹ím prohøe¹kem je potom zámìnapojmù þrovnieÿ a þrovnostÿ na øádíh 6 a 7. To by se studentovi tøetího roèníkuna MFF UK stávat nemìlo.Nemalou výtku si rozhodnì zaslou¾í i poslední, ¹estnátá strana textu AdamaStejskala. Seznam literatury sie èítá pouhé dvì polo¾ky, jejih úprava je ov¹em vy-krystalizovaná nejednotnost. Od trojpísmenného oznaèení pøes nahodile (ne)umís»o-vané mezery a èárky a¾ po hybìjíí teèky na závìr.Za pozitiva práe pova¾uji její relativnì pøehlednou strukturu a formátování.Oeòuji i podrobnì vypraovaný pøíklad na stranì 14 (pùvodnì vièení z uèebnie[IGB℄), který ilustruje bìh algoritmu pro rozpoznávání prvoideálu. Poèet pøeklepùje pøimìøený rozsahu práe.Text Adama Stejskala þJak poznat prvoideál?ÿ, by» s men¹ími výhradami, dopo-ruèuji uznat jako bakaláøskou prái. Na uhazeèe byh mìl následujíí dotazy:1) Mohl byste upøesnit, jak má ètenáø rozumìt vágním spojením þlze rozhod-noutÿ a þlze spoèítatÿ, která se vyskytují v De�nii 1, Tvrzení 1 a Dùsledku 1?2) De�nie 1 zavádí jistou vlastnost okruhu R (øe¹itelnost lineárníh rovni).Jak se tato vlastnost pøená¹í na polynomiální okruh R[x1; : : : ; xn℄?3) Jaké kritérium jste pou¾il pøi rozhodování, které dùkazy uvést v prái elé ana které jen odkázat do literatury?
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