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Bakalářská práce Universal Quadratic Forms over Number Fields se zabývá studiem kva-
dratických forem, především nad bikvadratickými tělesy, a souvisejících otázek. V úvodu,
po shrnutí shrnutí znamých výsledků a stručném seznámení s obsahem práce, autor defi-
nuje základní pojmy z algebraické teorie čísel, a pojmy kolem totálně pozitivních prvků.
Poté práce studuje strukturu okruhu celých čísel a grupy jednotek v bikvadratických
tělesech.

Ve dvou hlavních kapitolách pak práce popisuje známé i nové výsledky, nejprve pro
aditivně nerozložitelné totálně pozitivní prvky, a poté pro minimální počet proměnných
úplných kvadratických forem. Za hlavní výsledky práce považuji tvrzení 19 popisující jisté
nerozložitelné prvky v bikvadratickcýh tělesech, a pak větu 27, která rozšiřuje výsledek
Blomera a Kaly o minimálním počtu proměnných úplných kvadratickcýh forem na případ
bikvadratických těles.

Téma práce je z mého pohledu vhodně zvolené a svou náročností odpovídá bakalářské
práci. Práce obsahuje dva vlastní příspěvky, které i když samotné nejsou pravděpodobně
publikovatelné, jsou dobrým základem možné další práce. Po matematické stránce je text
— až na pár nepřesných formulací a překlepů; o některých se zmiňuji níže — korektní,
důkazy jsou provedeny správně, použité značení je přehledné. Student cituje použitou
literaturu, k citacím mám dvě připomínky níže, nejsou však zásadní. Text je strukturován
dobře, i když by v úvodu zasloužil trochu lepší vyváženost; definuje se například číselné
těleso, ale už ne Galoisova grupa, která se zmiňuje hned na úvod 2. kapitoly. Práce je
psána dobrou angličtinou obsahující pouze minimum drobných chyb (především ve
členech).

Významnější výtky k práci mám pouze tři.

1. Některá tvrzení vět obsahují nepříjemné nepřesnosti. Konkrétně v Lemma 17, 2. bod,
je 4krát

√
p místo

√
q; Theorem 25 obsahuje hodnotu BK, aniž by vysvětloval,

kde se vzala, čtenář si musí přečíst i předchozí lemma, aby věta dávala smysl;
Proposition 25 obsahuje větu „if 4aiaj � c2, then c = 0 for all c ∈ OK “, lépe by asi
bylo napsat „if 4aiaj � c2 for an integer c ∈ OK, then c = 0“ nebo „c = 0 is the only
c ∈ OK for which 4aiaj � c2“.

2. I když autor v úvodu zmiňuje, které výsledky jsou původní a které převzaté, bylo
by vhodné u všech převzatých vět uvést citaci přímo v záhlaví věty.

3. Reference [BT16, Mil14, Mil15] jsou uvedeny jako odkazy „online“, ale není k nim
uvedena webová adresa ani datum pořízení.

I přes tyto nedostatky práci hodnotím jako velmi kvalitní, a nemám na studenta žádné
otázky.
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