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Shrnutí obsahu práce

Práce pojednává o hustotách a mírách na množině přirozených čísel. Motivace (prvočíselná věta a
související otázky teorie čísel) je vysvětlena v první části práce. Část 2 shrnuje základy teorie míry
na abstraktních Booleových algebrách a část 3 - vlastní technické jádro a samostatný přínos této
bakalářské práce - buduje konstrukce měr, odvozených od pojmu hustoty, na přirozených číslech
pomocí ultrafiltrů vhodných vlastností

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Jde o téma z obecné teorie množin resp. na jejím pomezí s teorií čísel a autor se ho
zhostil na vysoké úrovni

Vlastní příspěvek. Autor bezpochyby výborně zvládl zadanou problematiku, speciálně téma ul-
trafiltrů v teorii množin. Část 3 obsahuje samostatné výsledky vhodné možná i k publikaci,
to musí posoudit specialista v oboru. Hezky napsaný je i příslušný teoreticko-číselný úvod do
zkoumané problematiky. Od strany 6 dál jde ovšem již výhradně o abstraktní témata teorie
množin, teorie míry a ultrafiltrů, vztah k počátečním teoreticko číselným motivacím je pak již
jen volný

Matematická úroveň. Po matematické stránce, z hlediska schopnosti autora zvládnout příslušné
abstraktní, netriviální konstrukce mi práce připadá na vysoké úrovni

Práce se zdroji. Vztah k použitým zdrojům v literatuře je v práci zmíněn korektně a dostatečně

Formální úprava. I formálně je práce na vysoké úrovni. Našel jsem jen pár překlepů (třeba strana
6 dole) čtení textu by leckde bylo snazší bez přemíry zkratek (c.c.c. ve Faktu 4. na straně 12)
ale celkově jde o velmi dobře zvládnutý text

Připomínky a otázky

1. Jako text z abstraktní teorie množin mi práce přijde na vysoce nadprůměrné, na studenta
bakalářského studia, úrovni. Po počátečním, kvalitně napsaném úvodu i do souvisejicí teoretic-
kočíselné problematiky se však ve svých dalších částech práce od této původní motivace vzdálí.
Měla by se spíš jmenovat ”Od asymptotické hustoty k mírám definovaným pomocí ultrafiltrů”

2. Neodpustím si k tomu ještě obecnější filosofickou poznámku. Ve fyzice máme teorie, jako termo-
dynamiku a statistickou fyziku (uveďme v této souvislosti, že existují snahy chápat Riemannovu
zeta funkci jako partiční funkci jakéhosi systému na přirozených číslech) ktere formulují pro
idealizované nekonečné systémy jevy, které nás ve skutečnosti zajímají v reálných - ohromně
velikých, ale konečných - systémech. Idealizace na nekonečné systemy tam přináší zvýraznění
metod a zjednodušení formulace výsledků, které s velikou přesností (ale méně elegantně) platí
již v dostatečně velkých konečných systémech. Nevidím, že by ultrafiltrové míry na přiroze-
ných číslech měly tuto povahu. Že by popisovaly už i zajímavé, netriviální jevy na konečných,
ohromně velikých množinách přirozených čísel. Chybí mi jasněji viditelný vztah k tomu, co je
obsahem klasické teorie čísel



Závěr

Práci považuji za velmi dobrou až vynikající (s výhradou uvedenou výše) a doporučuji ji uznat jako
bakalářskou práci.

Návrh klasifikace oponent sdělí předsedovi zkušební (sub)komise.
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