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STRUKTUR 

 
a) obecná charakterizace a obsah práce 

     Disertační práce je napsána anglicky, její rozsah je 88 stran a je rozdělena do šesti kapitol. 

První dvě kapitoly obsahují shrnutí a současný stav studované problematiky, kapitoly 3–6 

obsahují hlavní výsledky disertantky, každá z těchto kapitol obsahuje krátký závěr. Po 

jazykové a typografické stránce nemám k práci žádné výhrady, citace a práce se zdroji 

odpovídá normě. Práce obsahuje všechny formální náležitosti předepsané pro disertační práce 

v doktorském studijním programu. 

     Disertační práce se zabývá topologickými, metrickými a měřitelnými vlastnostmi 

formálních kontextů. Formální kontext je základní strukturou Formální pojmové (neboli 

konceptuální) analýzy. Praktické použití formálních kontextů je v informatice, kde se tato 

struktura používá především k analýze dat. Jako hlavní prostředek orientace ve formálním 

kontextu se běžně používá tzv. konceptuální svaz., obsahující jisté, vhodně volené 

podstruktury, nazývané koncepty. Tento způsob analýzy vlastností formálního kontextu však 

v řadě případů nedostačuje, a proto jsou hledány a zkoušeny různé jiné možnosti, jak orientaci 

v datové struktuře, reprezentované formálním kontextem, zpřesnit. 

     Lze říci, že  předložená disertační práce se dotýká tohoto problému prostřednictvím studia 

dalších matematických  a algebraických struktur, které na formálním kontextu přirozeně 

vznikají.  

     První, krátká kapitola s názvem Introduction shrnuje studovanou problematiku na pozadí 

prací jiných autorů a poukazuje na některé možné směry a trendy vývoje v dané oblasti.  

     Druhá kapitola, Basic Notions and Definitions, obsahuje nejdůležitější definice a věty 

jiných autorů, které jsou později v práci použity a nebo jsou nutné pro pochopení studované 

problematiky.  

     Ve třetí kapitole, s názvem Topology as a Formal Context, autorka studuje možnosti 

generování různých topologií nebo operací uzávěru (ne nutně topologických) na formálním 

kontextu. Především jde o srovnání uzávěrové operace vzniklé jako druhá iterace derivačního 

operátoru daného formálního kontextu a topologického uzávěru, vytvořeného tzv. levou 

topologií na množině objektů. V poslední části třetí kapitoly se autorka zabývá konstrukcí 

parciální metriky na množině objektů pomocí míry na množině atributů, což je zřejmě 

originální přístup, který se zatím nikde jinde v literatuře neobjevil. Zde je třeba jistého 

omezení na vhodnou třídu tzv. row clarified  formálních kontextů.  Tato třída je sama o sobě 

zajímavá – odpovídá topologickým T0  prostorům v obecné topologii?  Na první pohled se 

zdá, že ano, ale autorka by se mohla při obhajobě pokusit tuto otázku objasnit, nebo aspoň 

komentovat.  

     Hlavním tématem čtvrté kapitoly, A Context Structure Framework, je přirozené 

zobecnění topologických systémů, v němž je frame zobecněných otevřených množin, tzv. 

opens nahrazen Banaschewského strukturou preframe. Na rozdíl od framu, preframe nemusí 

mít supréma všech svých podmnožin, ale jen supréma usměrněná. Tato změna v definici vede 

k některým modifikacím různých, původně topologických pojmů, například kompaktnosti. 

Autorka, vědoma si těchto jemných odlišností, zkouší definovat a zkoumat především 

konstrukci de Grootovy dualizace, známé z obecné topologie. Ukazuje se však, že bodově-

množinový přístup není v tomto případě vhodný nebo schůdný, a proto autorka konstruuje 

duál pomocí speciálních morfismů. Hlavní a nejdůležitější věta (Theorem 4.6) této kapitoly 



říká, že první iterovaný duál je retrakcí třetího duálu, což přesně odpovídá situaci v obecné 

topologii, jak je v práci dále vysvětleno. Výsledek obecně neplatí o jeden iterační stupeň níž, 

jak je na příkladech (Example 4.2 a Example 4.3) demonstrováno. Otevřenou otázkou 

zůstává, zda lze obě situace, v topologii a v uspořádaných množinách, sjednotit pod jeden 

přístup a jednu techniku důkazu vlastností iterovaného duálu. 

     Hlavní myšlenkou páté kapitoly, Spatio-temporal  Concepts of Framology, je představa 

prostoru nebo prostoročasu kolem nás jako bezbodové volné struktury míst, v níž topologická 

struktura vzniká souhrnem společných vlastností (atributů) jednotlivých míst. K popisu je 

použita struktura, v práci nazývaná framework, mající kontextový charakter, avšak od 

formálního kontextu se lišící svojí množinovou formulací. V práci jsou uvedeny některé 

příklady vzniku zkoumaných struktur, inspirované modely z digitální topologie, teorie her a 

jisté kauzální struktury, inspirované aktuálním výzkumem v kvantové gravitaci. Zajímavý a 

přitom snadno pochopitelný je příklad z teorie her (Example 5.2). V závěru kapitoly je 

diskutována možnost aproximace obecného frameworku usměrněným systémem konečných 

frameworků z hlediska generované topologie. V práci je dokázáno, že systém konečných 

frameworků generuje Wallmanovu kompaktifikaci topologie, generované původním 

frameworkem. 

     Poslední, šestá kapitola, Topology as Tool in Game Theory, obsahuje některé výsledky, 

postavené na použití topologie a topologických metod v teorii her. Jádrem je nový a 

jednodušší důkaz známé věty Herve Moulina o existenci nedominovaných strategií pro hry n 

hráčů v normální formě. Použitá metoda, založená na teorii konvergence sítí umožnila větu 

dokonce zlepšit a rozšířit její platnost (Theorem 6.2). Užitečnost tohoto zobecnění je 

ilustrována na příkladě (Example 6.1). 

 

b) shrnutí 

     Po krátkém úvodu do problematiky a připomenutí hlavních používaných pojmů se práce 

zabývá nejprve studiem různých topologií a uzávěrových operací  na formálním kontextu a 

jejich srovnáním. Studovány jsou také pojmy jako je specializační uspořádání, saturovanost 

množin a topologické vlastnosti některých pojmů z formální konceptuální analýzy. Poté 

autorka studuje možnost zavedení parciální metriky na množině objektů formálního kontextu 

za předpokladu existence vhodné míry na množině atributů. Jde o originální, nikde 

nepublikovaný nápad  disertantky, který lze patrně dále rozvíjet nad rámec této disertace. 

     Autorka se také zabývá konstrukcí a vlastnostmi analogie de Grootova duálu pro určité 

zobecnění topologických systémů a dokonce i pro obecné uspořádané  množiny. Dosahuje v 

tom výsledků do jisté míry srovnatelných s těmi, které již dříve dokázal její školitel pro 

obecné topologické prostory. 

     Práce se také zabývá kontextovými strukturami vhodnými pro popis prostoro-časových a 

kauzálních vztahů topologického charakteru a je studována možnost aproximace těchto 

struktur pomocí usměrněných systémů podobných, avšak konečných struktur. V závěru práce 

je představeno zobecnění známé věty Hervé Moulina o existenci nedominovaných strategií 

v hrách n hráčů v normální formě, spolu s výrazně jednodušším, topologickým důkazem. Lze 

konstatovat, že téma práce odpovídá oboru disertace a z hlediska současného stavu vědy je 

vysoce aktuální. 

 

c) připomínky a poznámky k práci 

Jistým nedostatkem předložené práce je její poměrně široký záběr, což bohužel vedlo k tomu, 

že ne všechny partie práce jsou stejně rozvinuty. Z toho plynou i moje poznámky a dotazy. 

Např.: 

 část o generování parciální metriky pomocí míry na množině atributů  (část označená 3.2, 

od str. 34) je patrně originální a hodnotný nápad disertantky, který ale pravděpodobně má 




