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Hlavním tématem diplomové práce Kristýny Zemkové je zobecn¥ní korespondence
mezi grupou t°íd forem a ideál·, a poté Bhargavovy teorie skládání binárních kvadratic-
kých forem na p°ípad obecn¥j²ích £íselných t¥les. Jedná se o klasickou, ale zárove¬ velmi
moderní £ást teorie £ísel, coº je patrné uº jen z toho, ºe Bhargava v roce 2014 obdrºel
Fieldsovu medaili za výsledky stav¥jící na tomto výzkumu. Historie a motivace celého
problému je p°ehledn¥ shrnutá v p¥kn¥ napsaném úvodu práce.

V odborné literatu°e se objevují v zásad¥ dva p°ístupy ke zobecn¥ní Bhargavova p°í-
stupu � dá se k n¥mu p°istoupit velmi abstraktn¥ vyuºitím algebraické geometrie nebo
komutativní algebry, coº umoº¬uje pokrýt velmi obecnou t°ídu t¥les, ale má za nevý-
hodu ztrátu explicitního, (relativn¥) elementárního p°ístupu. Nebo je moºné postupovat
podobn¥ elementárn¥ jako v p·vodních Bhargavových £láncích, coº ale potom vynutí
omezení jen na n¥která £íselná t¥lesa. Posuzovaná práce jde tímto druhým sm¥rem a na-
kolik je mi známo, dosahuje v tomto sm¥ru zatím nejobecn¥j²ích výsledk·, kdy je pot°eba
pouze p°edpoklad, ºe dané £íselné t¥leso má úzké t°ídové £íslo jedna.

Druhá kapitola práce jiº byla zaslaná k publikaci v kvalitním mezinárodním £asopise;
v návaznosti na n¥ by m¥ly být v brzké dob¥ zaslané i výsledky ze zbytku práce.

K obsahu práce: p°ehledová první kapitola buduje teorii relativních kvadratických
roz²í°ení £íselných t¥les K(

√
D) ⊃ K a odpovídajících kvadratických forem a (oriento-

vaných) ideál·. Toho je pak v druhé kapitole vyuºito k formulaci a d·kazu první hlavní
v¥ty 2.7 celé práce o korespondenci grupy t°íd binárních kvadratických forem daného dis-
kriminantu nad t¥lesem K a grupy t°íd orientovaných ideál· p°íslu²ného kvadratického
roz²í°ení. Jedná se o pom¥rn¥ netriviální a technicky náro£nou záleºitost, pro niº autorka
nap°ed musela sama p°ijít na správný zp·sob zobecn¥ní pouºitých pojm· z klasického
p°ípadu.

T°etí kapitola pak p°iná²í alternativní pohled na skládání forem pomocí Bhargavových
krychlí. Druhým hlavním výsledkem posuzované práce je v¥ta 3.14, udávající korespon-
denci mezi skládáním krychlí a balancovaných trojic ideál·. Krom¥ samotného obecného
tvrzení je originálním p°ínosem autorky i to, ºe vyuºitím bijekce z druhé kapitoly se m·ºe
vyhnout výpo£etn¥ velmi náro£nému °e²ení jisté soustavy rovnic, které bylo t°eba v p·-
vodních pracích o skládání krychlí (viz sekce 3.5). Záv¥re£ná £tvrtá kapitola práce pak
shrnuje vztah mezi úzkou a b¥ºnou grupou t°íd ideál·.

Práce je psaná velmi £tiv¥ a p°ehledn¥ a obsahuje jen minimální mnoºství chyb a
p°eklep·; £tivosti práce zna£n¥ napomáhají £asté neformální vysv¥tlující a motivující ko-
mentá°e. Za zmínku také jist¥ stojí fakt, ºe studentka pracovala p°eváºn¥ samostatn¥, jen



s ob£asnými drobnými podn¥ty z mé strany. Autorka se p°itom nejprve musela sezná-
mit s d·leºitými oblastmi algebraické teorie £ísel, a potom jich inovativn¥ vyuºít zna£n¥
netriviálním zp·sobem k de�nování pot°ebných zobecn¥ní základních pojm· a d·kazu
n¥kolika nových, velmi obecných a zajímavých v¥t.

Jde tedy o velmi kvalitní práci, jiº proto doporu£uji uznat jako diplomovou a hodnotit
stupn¥m výborn¥.
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