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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
V práci jsou podrobně rozebrány různé typy operád. Některé základní pojmy jsou pak ilustrovány
na jednoduchých příkladech, což poskytne i čtenáři nezasvěcenému do dané problematiky
poměrně dobrou představu o pojmu operáda. Dále pak obsahuje základní pojmy týkající se BV
formalizmu a jeho souvislosti s modulárními operádami.
Dle mého názoru je zvolené téma pro bakalářskou práci příliš náročné. V práci je velké množství
poměrně komplikovaných matematických definic, ale chybí pak jejich ilustrace na jednoduchých
fyzikálních příkladech, což je také jeden z požadavků, které jsou uvedeny v zásadách pro
vypracování.
Na druhou stranu je nutno poznamenat, že student prokázal velkou schopnost porozumět různým
abstraktním matematickým strukturám, které se ve fyzice objevují.
Občas je však dobré mít na paměti, že někdy méně znamená více.
V práci se vyskytuje několik věcných chyb.
Na straně 8 je pravá akce grupy permutací na posloupnosti mylně označena za levou, přičemž se
jedná o pravou akci. V rovnici (1.3) se jedná o levou akci.
Pro použití Stokesovy věty v rovnici (2.16) je nutné, aby varieta M byla orientovatelná.
V úvodu sekce 2.2.2 by bylo vhodné zmínit, že varieta musí být orientovatelná, jinak konstrukce
nemá smysl.
Nejasné označení v definici V^k v sekci 2.2.2. V definici V^k by mělo být k záporné, kdežto
v dalším by mělo být zase k kladné.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Bylo by možné ukázat BV formalizmus na nějakém jednoduchém fyzikálním modelu (skalární
teorie pole, ….)? Jak vypadá odpovídající BV algebra?
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