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V Praze dne 6.7. 2011
Věc: posudek k disertační práci Jonathana Vernera

Vážené dámy, vážení pánové,
Je mi potěšením psát posudek na disertaci Jonathana Vernera.
Autor se specializuje na obecnou topologii a teorii množin. Disertační práce obsahuje několik výsledků
autora, jakož i upravené důkazy několika spřízněných výsledků jiných matematiků. V tomto posudku se
soustředím výhradně na původní výsledky autorovy.
Za hlavní přínos považuji konstrukci tzv. sedmnáctého topologického typu v βω. Prostor βω všech
neprincipiálních ultrafiltrů na přirozených číslech je centrálním objektem obecné topologie. Frolík v roce
1967 ukázal, že tento prostor není homogenní. V roce 1982 van Mill zlepšil tento výsledek popisem
šestnácti různých topologických typů ultrafiltrů, které tedy není možno převést jeden na druhý
automorfismem βω. Po třiceti letech přichází Jonathan s dalším pokrokem a zkonstruovává další
topologický typ ultrafiltru. Jeho metody jsou podobné van Millovým, a Jonathan ukazuje, že výborně
zvládá široké spektrum postupů obecné topologie. Výsledek je velkým povzbuzením pro další studium
prostoru βω.
V další části disertace autor vysvětluje výsledky, které obdržel ve spolupráci s Hrušákem a Blassem. Tyto
výsledky se opět týkají ultrafiltrů, ale tentokráte jejich kombinatorických vlastností. Za nejvýraznější
výsledek považuji důkaz Laflammovy hypotézy z roku 1989 (věta 3.39), která propojuje forcingové a
kombinatorické rysy jistých ultrafiltrů. Použité postupy jsou velmi odlišné od studia prostoru βω.
Jonathan ukazuje, že ovládá metodu forcingu a orientuje se v záplavě nezávislostních výsledků. I když
formulace Laflammovy hypotézy je technická, odpovědi na publikované a dlouho otevřené otázky se
cení.
Měřeno počtem stran, předložená disertace je možná kratší než disertace jiné. Nicméně zejména nalezení
sedmnáctého topologického typu v βω je výsledkem světového významu pro specialisty v obecné
topologii. Pro výsledky v teorii množin a obecné topologii není realistické očekávat bezprostřední dopady
pro praxi, studium prostoru βω však nalezlo důležité aplikace v nekonečné i konečné kombinatorice, a tím
se dostává do styku s těmi obory matematiky, které se v praxi uplatňují. V disertaci neshledávám žádné
podstatné formální vady, důkazy jsou elegantní a úplné s patřičnými referencemi. Předložené výsledky
jsou velkým příslibem pro budoucí Jonathanovu samostatnou vědeckou činnost.
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