Zkou²ka z Komutativních okruh· 2019/2020

Ví´a Kala
U zkou²ky si kaºdý vylosuje dvojici leh£í a t¥º²í otázky (p°i£emº jsem se snaºil o to, aby
jednotlivé dvojice byly obtíºností vyváºené). Ke zdárnému sloºení zkou²ky je t°eba pro kaºdou z
otázek písemn¥ zformulovat denice a tvrzení a nastínit p°íslu²ný d·kaz. Samoz°ejm¥ je vhodné
si na za£átku (a potom pr·b¥ºn¥) ujasnit, co p°esn¥ chci sly²et, p°ípadn¥ se m¥ pr·b¥ºn¥ ptát
na hinty. Po cca 1 hodin¥ se na sepsané podívám a p°ípadn¥ si nechám je²t¥ n¥co dovysv¥tlit
nebo dop°ipravit. Dýl neº 2 hodiny bych jednoho £lov¥ka zkou²el opravdu nerad.
U v²ech otázek si p°edstavuju znalosti zhruba v rozsahu skript (+ schopnost dokázat leh£í
tvrzení nechaná jako cvi£ení, v£etn¥ t¥ch, jeº byla za DÚ nebo na cvi£eních).
Pokud se nebude da°it teorie, m·ºu to zkusit zachránit dotazem na p°íklady.
Hrubý nástin známkování:
1: umí v²echno, p°ípadn¥ s n¥kolika málo drobnými chybkami nebo hinty v d·kaze
2: umí denice a formulace tvrzení a lehký nebo t¥ºký d·kaz, v látce se orientuje
3: umí denice a formulace tvrzení a orientuje se v nich, i kdyº toho moc neumí dokázat
4: umí toho mí¬
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Leh£í otázky
V¥ty o homomorsmu a izomorsmu
Charakterizace maximálních ideál· a prvoideál·
OHI a gaussovskost
Charakterizace noetherovských modul·
Obsah polynomu a Gaussovo lemma
Zornovo lemma a aplikace na existenci ideál·
Charakterizace celistvých prvk·
Existence ko°enového nadt¥lesa
Stupe¬ separability: multiplikativita a porovnání se stupn¥m roz²í°ení
Charakterizace separabilních roz²í°ení, separabilita v V ⊃ U ⊃ T
Normální a Galoisova roz²í°ení ve vztahu k rozkladovým nadt¥les·m
Abstraktní Galoisova korespondence
Základní vlastnosti Fix √
a Gal √
Galoisova grupa pro Q( a1 , . . . , an ) ⊃ Q
Charakterizace radikálu
Základní vlastnosti V (S), I(X)
Algebraické mnoºiny jako pr·nik nadploch
Charakterizace ireducibilních
algebraických mnoºin
√
Celistvé prvky v Q( D)
Norma, stopa a invertibilní prvky v kvadratických t¥lesech
Ideály v kvadratických t¥lesech a d¥litelnost
Norma ideálu
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T¥º²í otázky
Hilbertova v¥ta o bázi
Ireducibilní prvky v R[x] a gaussovskost R[x]
ínská zbytková v¥ta
Roz²i°ování homomorsm· mezi rozkladovými nadt¥lesy
Existence a jednozna£nost algebraického uzáv¥ru
Separabilní kone£ná roz²í°ení jsou jednoduchá
T = Fix(U, G). Vlastnosti U ⊃ T
Základní v¥ta Galoisovy teorie
T¥lesa kone£n¥ generovaná jako modul a okruh
Slabá Hilbertova v¥ta o nulách
Hilbertova v¥ta o nulách
Rozklad algebraické mnoºiny na ireducibilní komponenty
Krácení ideál· v kvadratických t¥lesech
Prvoideály a faktorizace v kvadratických t¥lesech
Popis prvoideál· v kvadratických t¥lesech
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