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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Název: Homotopický přenos A-nekonečno algeber
Autor: Jakub Kopřiva

Shrnutí obsahu práce.
První část práce pojednává o A-nekonečno algebrách (zkratka za silně homotopicky asociativní), 
jejich morfismech a homotopiích mezi morfismy. Druhá část je věnována formulaci a důkazu 
existence přenosu A-nekonečno algeber  nad homotopickými retrakty řetězcových komplexů.

Celkové hodnocení práce.

Téma práce.  Zadaní je náročné pojmově i technicky. Uchazeč je zvládnul  dokonale.

Vlastní příspěvek.  Práce podává kompletní důkaz těch výsledků článku Markl (2006) seznamu 
použité literatury, které byly v citovaném článku vynechány pro jejich obludnou  technickou složitost. 
Mimoto přínos uchazeče spočívá v překladu příslušných lemmat do řeči  koalgeber a jejich 
kodiferenciálů. To vede ke zjednodušení znaménkových faktorů. Za velmi zajímavý považuji 
uchazečův postřeh souvislosti mezi formulemi pro přenos odvozenými v citaci Markl (2006) 
a perturbačním lemmatem ve formulaci citace Crainic (2004), a uchazečovy následujicí poznámky.

Matematická úroveň.  Matematická úroveň je vysoká, práce obsahuje rigorózně a správně 
zformulovaný matematický text.

Práce se zdroji.  Všechny zdroje jsou korektně citovány a text je původní. 

Formální úprava.  Formální úprava práce je dobrá a odpovídá současným normám. Nicméně  jako 
staromilec bych uvítal, kdyby se uchazeč pokusil ve svých dalších pracích vyhnout „standardním“ 
typografickým chybám, jakou je řádka končící na jednoslabičnou předložku či spojku (například 
první věta Definice 1. na straně 7) nebo řádky zalomené uprostřed formule (například sedmá řádka 
odspoda na straně 7). Ovšem vím, že dnes už se takové prohřešky za chybu nepovažují.

Připomínky a otázky.  Nemám žádných výtek ani připomínek. Pokud má uchazeč v úmyslu 
v problematice pokračovat, doporučuji k dalšímu studiu článek „Pre-Lie deformation theory“ 
Vladimíra Dotsenka a Bruno Valletteho (ke stažení na http://arxiv.org/abs/1502.03280).

Závěr. Práce je vynikající, svou úrovní se blíží práci diplomové. Vřele ji doporučuji uznat jako 
bakalářskou práci. Též doporučuji zvážit nominaci na zvláštní ocenění ve smyslu 
paragrafu 3 „Standardů bakalářských prací.“
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