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Posuzovaná práce se zabývá takzvaným p°edstírajícím p°ístupem k analytické teorii
£ísel. Jedná se o velmi moderní oblast výzkumu, jejíº základní motivací je vypracování
základních analytických nástroj· bez nutnosti vyuºívat meromorfního prodlouºení Rie-
mannovy funkce zéta a následné vyuºití t¥chto výsledk· nap°íklad k novému d·kazu
prvo£íselné v¥ty. Jedním z hlavních nástroj· k tomu je pojem p°edstírání: neformáln¥
°e£eno, komplexní (multiplikativní) funkce f p°edstírá, ºe je funkcí g, pokud se jejich
hodnoty v prvo£íslech p°íli² neli²í. Motivace a stru£ná historie této oblasti jsou shrnuté
v p¥kn¥ napsaném úvodu práce.

Za ú£elem porovnání klasického a p°edstírajícího p°ístupu se první polovina práce
(kapitoly 1 � 4) v¥nuje klasickým výsledk·m, jeº jsou zde p°ehledn¥ shrnuty v£etn¥ d·-
kaz·, sm¥°ujícím aº k Perronovu vzorci 3.16 a prvo£íselné v¥t¥ 4.2. Jedná se o pom¥rn¥
náro£né výsledky vyuºívající komplexní analýzy a °ady delikátních odhad·.

Druhá polovina práce se potom zabývá samotným p°edstírajícím p°ístupem. Kapitola
5 p°edev²ím buduje vlastnosti vzdálenosti funkcí, £ehoº potom 6. kapitola vyuºívá k
d·kazu Halászovy v¥ty 6.1, jeº je klí£em k °ad¥ dal²ích aplikací. Záv¥re£ná 7. kapitola
potom (uº v men²í mí°e detailu) nasti¬uje n¥které z nich.

Práce je, i p°es zna£nou náro£nost a techni£nost tématu, p°ehledn¥ a £iteln¥ napsaná;
porozum¥ní zna£n¥ napomáhají £etné neformální komentá°e, které krom¥ úvodu také na
za£átcích jednotlivých kapitol a také v pr·b¥hu textu vysv¥tlují motivaci de�nic a d·kaz·.
Práce je psaná velmi dobrou (by´ ne zcela bezchybnou) angli£tinou; také drobné typo-
gra�cké nedostatky (nap°. ob£asné p°etékající °ádky nebo ²patn¥ umíst¥ná interpunkce)
nezp·sobují problémy p°i £etb¥. Po matematické stránce je práce také napsaná pe£liv¥.

Jedná se sice o kompila£ní práci bez p·vodních výsledk·, ale týká se velmi náro£né,
moderní oblasti, k níº doposud neexistuje ucelený zdroj. Diplomant tedy musel (zejména
ve druhé £ásti práce) kombinovat více £lánk· a vymyslet a doplnit mnoºství technických
krok·, jeº byly v p·vodní literatu°e vynechané. Pracoval p°itom velmi samostatn¥, jen s
minimálním vedením z mé strany.

Celkov¥ tedy tuto práci povaºuji za velmi zda°ilou a v¥°ím, ºe díky své úplnosti a
£itelnosti m·ºe poslouºit i budoucím student·m k seznámení se s analytickou teorií £ísel.
Proto v°ele doporu£uji práci uznat jako diplomovou a hodnotit ji stupn¥m výborn¥.
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