
Cvičení páté.
Úloha 1. Nechť p a q jsou dva nenulové polynomy nad tělesem k. Dokažte tvrzení:

(a) Jestliže p dělí q a zároveň q dělí p, pak existuje nenulové v ∈ k, pro které
p = vq.

(b) Největší společný dělitel p a q je určen jednoznačně až na násobek nenulovým
prvkem tělesa.1

(Nápověda: (a) Uvažte stupně. (b) Největší společný dělitel je takový společný dělitel, který je ze

všech společných dělitelů největší – v tom smyslu, že každý společný dělitel ho dělí.)

Úloha 2. Uvažujme obor integrity R a označme Q jeho podílové těleso. Ověřte, že

(a) a·x
b·x = a·y

b·y pro každé a
b ∈ Q a x, y ∈ R \ {0},

(b) jsou operace na podílové tělese dobře definované (tj. při výpočtu nezáleží na
volbě reprezentantů tříd ekvivalence),

(c) Q je opravdu komutativní okruh a těleso.

(Nápověda: (a) Prostě ověřte, že jsou ty zlomky ekvivalentní podle definice. (c) Je potřeba ověřit

axiomy s využitím jejich platnosti v R. Inverzní prvek k a/b bude. . . b/a!)

Úloha 3. Dokažte, že podílové těleso oboru Z[i] lze ztotožnit s tělesem2 Q[i] (nejprve
tvrzení přesně zformulujte!). (Nápověda: Je třeba vyrobit zobrazení, který zlomku – tj. prvku

podílového tělesa – tvaru (a+bi)/(c+di) přiřadí vhodný prvek Q[i] a ukázat, že jde o isomorfismus.)

Úloha 4. Pro n ∈ Z \ {0} označme Sn = {1, n, n2, n3, . . . }.
(a) Ukažte, že Sn je multiplikativní množina v okruhu Z pro každé n ∈ Z \ {0}.
(b) Ztotožněte S−1n Z s vhodným podokruhem Q (zkonstruujte isomorfismus).
(c) Pro které dvojice m,n ∈ Z \ {0} jsou okruhy S−1m Z, S−1n Z isomorfní?

Úloha 5. Pro prvočíslo p sestrojte nekonečné těleso charakteristiky p. (Nápověda:

(1) Stačí najít nekonečný obor integrity charakteristiky p, nakonec se sestrojí podílové těleso.

(2) K nalezení takového oboru mohou pomoci třeba polynomy.)

? Úloha 6. Nechť k je těleso. Označme symbolem k[[x]] množinu všech tzv. formálních
mocninných řad tvaru

∑∞
n=0 anx

n, kde an ∈ k.

(a) Nahlédněte, že k[[x]] s rozumně definovanými operacemi tvoří komutativní obor
integrity.

(b) Popište „hezkyÿ podílové těleso k[[x]] (opět jako okruh nějakých „řadÿ).

? Úloha 7 (Náboj 2013, pokud nemáte nic lepšího na práci). Pro navzájem různá
reálná čísla a, b, c platí

a = (b− 2)c, b = (c− 2)a, c = (a− 2)b.

Čemu je roven součin abc?

1Totéž platí i pro celá čísla, že?
2Snadno se ověří, že jde o těleso.

Ve hře nejmenší nevybrané si každý hráč zvolí kladné celé číslo, přičemž vyhrává ten, který si zvolil
nejmenší číslo, které si nezvolil žádný jiný hráč. Hrajeme jednak v rámci každého cvika zvlášť,
jednak v rámci obou cvik zároveň. Je zakázáno jakkoliv komunikovat o svých volbách s ostatními.

identifikátor (jméno/přezdívka. . .): jen toto cviko: obě cvika:



? Úloha 8 (Lokalizace ne-oborů). Nechť R je komutativní okruh (ne nutně obor inte-
grity!) a S ⊆ R multiplikativní množina. Na R×S definujeme ekvivalenci předpisem
(a, b) ∼ (c, d) právě když s(ad− bc) = 0 pro nějaké s ∈ S.

(a) Nahlédněte, že pro obory integrity to dá stejnou ekvivalenci (tedy i stejný
okruh) jako konstrukce z přednášky.

(b) Nahlédněte (nebo opravdu dokažte), že na S−1R
def
= R × S/∼ je struktura

okruhu, přičemž „zlomkyÿ tvaru s/1 jsou v S−1R invertibilní prvky.
(c) Kdybychom chtěli pro ne-obor aplikovat stejnou definici „ekvivalence zlomkůÿ,

jako pro obory, co by se pokazilo? (Nápověda: Zkuste si to třeba na Z12; najděte taková

čísla, aby při ověřování podmínky ad = bc byly obě strany „skoro pokaždéÿ nulové.)

? Úloha 9 („Geometrickýÿ původ lokalizace). Pro metrický prostor X označíme C(X)
okruh všech spojitých funkcí X → R s běžnými operacemi (typicky nejde o obor
integrity).

(a) Nechť U ⊆ X. Nahlédněte, že f ∈ C(X) splňující 0 /∈ f(U) tvoří multiplikativní
množinu.

(b) Nechť je nyní X = R a U = (0, 1). Označme SU množinu z předchozího bodu.
Dokažte, že S−1U C(X) je isomorfní C(U). (Nápověda: Vyrobte zobrazení S−1

U C(X) →
C(U), které bude z podílů funkcí dělat funkce. Pro prostotu využijte toho, že dle definice

v Úloze 8 bude mnoho zlomků v S−1
U C(X) ekvivalentních.)

? ? ? (c) Dokažte totéž tvrzení v situaci, kdy X je libovolný metrický prostor a U jeho
libovolná otevřená podmnožina (Nápověda: Na surjektivitu isomorfismu se může hodit

Tietzeho rozšiřovací věta.)


