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Zkoušené předměty: 

Uchazeč si podle tématu rigorózní práce vybere tři ze čtyř zkoušených předmětů. 

Zkoušené předměty: 

 

1. Teorie svazů. 

Svazy a polosvazy jako uspořádané množiny a jako algebraické struktury. Úplné svazy, algebraické svazy, 

algebraické uzávěrové operátory. Kongruence ve svazech, faktorové svazy, věta o homomorfismu svazů. 

Kongruenční vlastnosti svazů. Modulární a distributivní svazy, jejich charakterizace a reprezentace. Booleovy 

svazy a algebry, reprezentace. 

 

2. Univerzální algebra 

Algebry a jejich podalgebry ,uzávěrový systém podalgeber. Homomorfismy a kongruence v univerzální algebře, 

věta o homomorfismu, faktorové algebry. Direktní a subdirektní součiny, subdirektně ireducibilní algebry. 

Operárory H, S, P, variety algeber, termy, identity. Volná algebra dané variety. Kongruenční podmínky. 

Deduktivní uzávěr a ekvacionální logika. 

 

 

3.  Kombinatorika 

Obecné kombinatorické principy, princip inkluze a exkluze. Distribuce a Dirichletův princip. 

Speciální vlastnosti permutací . Teorie rozkladů. Polynomická formule, kombinatorické iden-tity a jejich 

aplikace. Rekurentní  vztahy. Vytvořující funkce. Polyova a Redfieldova metoda. 

Speciální matice, latinské čtverce a pravoúhelníky. Bursideovo lemma, grupa permutací.  

 



 

4. Kódování a kryptografie 

Detekční a samoopravné kódy. Lineární kódy a jejich dekódování. Perfektní a kvaziperfektní 

kódy. Hammingovy kódy. Polynomické kódy. Galoisova pole, jejich rozšíření polí pomocí 

polynomů. BCH-kódy, jejich kódovací polynomy. Cyklické kódy, kódovací a kontrolní 

polynomy a matice. Dekódování BCH-kódů. Reedovy-Solomonovy kódy.  

 


