Posudek na bakalářskou práci Martina Maxy „Polynomiální neúplnost“
P. Hrubeš
Godelovy věty jsou zlatým hřebem matematcké logiky. Lze se na ně dívat z mnoha hledisek a rozšiřovat je různými
směry. Jeden směr, kterým se ubírá i tato práce, je nahradit „dokazatelnost“ v Godelových větách „polynomialní
dokazatalností“. V podstatě, máme teorii T a formuli A(x), a zajimá nás jestli pro každý numerál n, A(n) má důkaz v T
polynomialní délky. Zajímavý případ je například ten, kdy A(x) vyjadřuje konečnou konzistenci jiné teorie S – tj. A(x)
říká, že S nemá důkaz sporu délky menší než x. Přirozená domněnka, prosazovaná P. Pudlákem, je, že konečná
konzistence S nemá krátké důkazy v T, pokud S je podstatně silnější než T. To také dává uvěřitelnou analogii
Godelovy věty v jazyce polynomiální dokazatelnosti.
Bakalářská práce se zabývá touto domněnkou a tématy, které s ní souvisejí. Nejprve se definují pojmy ze světa
aritmetických teorií, pojem důkazu, jeho délky a polynomiální analogie Godel-Bernaysových podmínek. Dále se
dokazuje řada vět o polynomiální dokazatelnost. Věta 1 dává nerozhodnutelnost jistého tvrzení, což je
interpretováno jako evidence Pudlákovy domněnky. V částech 4.1 a 5.1 se studují konečné analogie Rosserovy a
Lobovy věty.
Autor dále navrhuje řadu jiných hypotéz, které souvisejí s původní Pudlákovou domněnkou. Pudlákova domněnka
je otevřená z toho dobrého důvodu, že implikuje NP není v P. Je tedy přirozené, že se ji pan Maxa nesnaží dokázat.
Jeho ostaní hypotézy spíše mapují souvislosti a ukazují různé možné směry výzkumu.
Hlavním kladem této práce je upřímný pokus o dosažení nových výsledků (na rozdíl od bezpečnější cesty opakování
výsledků již známých) a autorovo nadšení pro danou problematiku. Domnívám se, že prezentovaná tvrzení jsou
pravděpodobně formálně správně a ukazují autorovu schopnost důkaz nejen definovat, ale také ho napsat.
Obsahově odpovídají úrovni očekávané u bakalářské práce.
Mezi zápory práce patří obtížná srozumitelnost, překlepy, nedostatky v nakládání s TeXem a podprůměrná
angličtina. U posledního bodu ale oceňuji, že práce anglicky psána je. Obtížná srozumitelnost je historickou tradicí
v tomto odvětví, jehož obtížné značení autor přejímá. Navíc ale přidává řadu vlastních nástrah. Např. motivace Věty
1 není pořádně vysvětlena, definice z 1.1 se v podstatě nikde nepoužijí atd. Dále bych očekával obsáhlejší seznam
literatury (např. Diagonální lema a Rosserova věta si odkaz zaslouží).
Práci nicméně doporučuji k přijetí.
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