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Shrnutí obsahu práce

V první části práce autor zavádí A-infinity algebry, jejich morfismy a homotopie mezi nimi. Pak 
totéž provádí ve formalismu koderivací na tenzorové koalgebře a ukazuje ekvivalenci obou 
konstrukcí. Jedná se o folklorní výsledky, jejichž pečlivé zpracování ovšem v literatuře chybí. 
Autorovy důkazy jsou původní.

V další části práce autor vysvětluje problém homotopického přenosu A-infinity algeber a jeho 
řešení uvedené v práci Markl (2006). Poté správnost tohoto řešení ověřuje a jeho důkazy jsou 
původní, neboť v citovaném článku jsou důkazy vynechány.

V poslední části práce autor vysvětluje homologické perturbační lemma a jeho aplikaci na řešení
problému homotopického přenosu. Poté ukazuje, že toto řešení se shoduje s řešením 
popsaným v práci Markl (2006). Samotný fakt je uveden v citovaném článku bez důkazu. 
Autorův důkaz je původní.

Ač jsou autorem vymyšlené důkazy poměrně přímočaré, jejich provedení je velmi technicky 
náročné (je potřeba zvládnout základní aparát A-infinity algeber a poté výslednou kombinatoriku
multilineárních zobrazení), a autor tak musel projevit nemalou dávku invence.

Celkové hodnocení práce

Téma práce.  Zpracování práce vyžadavalo základní seznámení s neabelovskou 
homotopickou teorií, která přirozeně navazuje na homologickou algebru modulů ze 
standardních přednášek. Zadání práce bylo splněno.

Vlastní příspěvek.  Vlastním příspěvkem autora je zejména zpracování technicky náročných 
důkazů, které jsou v literatuře vynechány. 

Matematická úroveň.  Všechna tvrzení jsou srozumitelně a korektně formulována. Důkazy 
jsou provedeny bez chyb a důkladně.

Práce se zdroji.  Všechny zdroje jsou správně citovány.

Formální úprava.  Formální úprava práce je zcela v pořádku. Počet překlepů je minimální. 
Jen podotýkám, že z hlediska hledání v textu považuji za vhodnější uniformní číslování 
formulí (čili vyhnout se označením typu (A), (**_T29), (Q2.2) apod.).

Autor k tvorbě práce přistupoval systematicky a průběžně jsme konzultovali jeho pokroky. Při 
práci s literaturou byl naprosto samostatný. Moje průběžné připomínky autor do finální verze 
zapracoval, takže již žádné další nemám.

Závěr
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