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Shrnutí obsahu práce

Práce se věnuje zkoumání struktury totálně reálných číselných těles, jejich nerozložitelných prvků
a univerzálních kvadratických forem, následujíc nedávné články Valentina Blomera a vedoucího. Za-
tímco tyto články zkoumaly zejména situaci nad kvadratickými tělesy Q(

√
D), cílem posuzované práce

je jejich zobecnění pro případ bikvadratických těles Q(
√
p,
√
q). Toto se bakalantovi povedlo, dokázal

zajímavé vlastní výsledky (zejména) v sekcích 3.2 a 4.3.

1. kapitola stručně shrnuje potřebná fakta a definice o číselných tělesech; 2. kapitola pak zkoumá
situaci v bikvadratickém případě a popisuje strukturu okruhu celých čísel a grupy (totálně kladných)
jednotek.

Ve 3. kapitole se bakalant věnuje zkoumání nerozložitelných prvků a důkazům dolního a horního
odhadu jejich normy: v sekci 3.2 tak získává vlastní lemma 17 a tvrzení 19 o bikvadratických tělesech.
Jde sice o výsledky analogické tvrzením v kvadratickém případě; o netrivialitě jejich důkazu ale
vypovídá i fakt, že je zatím neumíme uspokojivě zobecnit do obecných těles vyšších stupňů. Sekce
3.3 pak shrnuje obecný důkaz horního odhadu normy nerozložitelných prvků, jenž je sice známý, ale
který není snadné najít v literatuře.

4. kapitola pak aplikuje získané výsledky ke studiu univerzálních kvadratických forem a obsahuje nej-
zajímavější výsledek celé práce, vlastní větu 27. Jedná se o zobecnění nedávného výsledku vedoucího,
kdy zkonstruoval kvadratická tělesa bez univerzálních forem malé arity. Trikovým využitím lemmatu
17 se autorovi podařilo rozšířit tuto konstrukci i pro případ bikvadratických těles. Navíc se zdá, že
podobná metoda by měla fungovat i v obecnějších situacích.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Jde o náročnější (byť relativně elementární) téma, během nějž se bakalant dostal od
algebraické teorie čísel až k tématům současného výzkumu a dokázal zajímavé vlastní výsledky.
Tím jasně splnil zadání.

Vlastní příspěvek. Hlavním přínosem práce jsou výsledky v sekcích 3.2 a 4.3, které plánujeme v
brzké době publikovat společně s explicitními výpočty v případě konkrétních těles, které student
do práce nezařadil. I ve zbytku práce autor často uvádí vlastní nebo rozšířené důkazy tvrzení z
literatury.

Vlastní přínos (a motivace) práce jsou vysvětleny v přehledném úvodu a ve vysvětlujících ko-
mentářích v celé práci.

Matematická úroveň. Po matematické stránce je práce na vysoké úrovni, uváděné důkazy jsou
poměrně přehledné.

Práce se zdroji. Práce využívá a cituje řadu zdrojů, z nichž si bakalant samostatně mnohé našel.
Použitý zdroj je vždy uveden; u citací rozsáhlejších Milneových textů by ale bylo vhodné uvádět
i konkrétní číslo odkazované sekce nebo tvrzení.

Formální úprava. Práce bohužel po formální stránce není úplně dotažená, obsahuje nemalé množ-
ství překlepů a drobných chyb. Vždy je ale poměrně jasné, jaké bylo zamýšlené znění.



Připomínky a otázky

Jak se na závěr důkazu tvrzení 25 zdůvodní to, že c nezávisí na σ? Z uvedeného to není zcela jasné.

Závěr

Práci považuji za výbornou i přes řadu drobných nedotažeností. Doporučuji ji uznat jako bakalářskou
práci a hodnotit stupněm výborně. Vzhledem k zajímavým vlastním výsledkům doporučuji zvážit její
navržení na zvláštní cenu.
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