
Hrubá kostra: 4-5 týmů (studijních skupin), každý se snaží uspět u tří zkoušek (komutativní 
algebra, teorie kategorií, diferenciální geometrie). Za tímto účelem můžou studovat literaturu 
(fyzické knížky půjčené z knihovny - pouze prezenční výpůjčky), pomáhat ostatním postavám 
(úkoly 1) až 6) ), které jim pak prozradí některé ze správných odpovědí, nebo chodit na přednášky. 
Týmy se nesmí rozdělovat. Každý tým žije “v paralelním vesmíru” (neinteragují mezi sebou).

V případě šesti orgů místo pěti platí modrý text.

Studijní referentka
Charakteristika:
Milá, ochotná poradit, má ráda studenty. Zná areál školy i rozvrh přednášek, většinu informací 
vyvěšuje na nástěnku (např. výlov kaprů). Je dosti nepořádná, ráda mluví i o nepodstatných věcech.

Znalosti o ostatních postavách: 
Ví, že uklízeč nemá moc peněz a je v nejhorším ochoten doučovat. Také ví, že děkan je velmi 
zaneprázdněný, ale rád by viděl lepší uplatnění absolventů.

Úkoly, které zadává: 
1) Je zamilovaná do Prof. Esionála (sama o tom nezačne mluvit, ale je to možné poznat z jejích 
reakcí a nálad), ale vůbec neví, co si myslí. Tým ho bude muset přesvědčit, aby s ní navázal vztah. 
Úkol je splněn, když obdrží nějaký důkaz lásky (např. milostnou báseň). 
Odměna: “Buchbergerovo kritérium popisuje Gröbnerovy báze pomocí nulovosti S-polynomů po 
zobecněném polynomiálním dělení.”

2) Ráda by, aby zaměstanci fakulty měli více volna (o tom po čase začne mluvit sama). Úkol je 
splněn, když obdrží patřičný formulář od děkana.
Odměna: “Okruh, ve kterém je každý klesající řetězec ideálů konečný, se nazývá Artinovský.”

Úkoly, ve kterých figuruje: 
4) Když jí tým donese údaje o platbě, pošle uklízeči stipendium (a vystaví symbolický doklad), ale 
jen poté, co ji tým přesvědčí, že je to pro dobrou věc (nemá totiž povolení, ale pak přimhouří oko).

5) O svém nešvaru ví, ale není s ním schopná nic udělat. Jediná možnost je, že tým uklidí za ni 
(částečně fyzicky a částečně symbolicky, např. vykřížkováním velkého množství čtverečkovaných 
papírů, srovnání balíčku karet, srovnání párátek, přebráním čočky).

Pracovník na Úřadu práce Oto Cement
Charakteristika:
Pohodář, ale nikoho nešetří. Je možné si u něj vydělat peníze plněním různých prací (klobouky, 
šifry, úlohy, kapři, graf…)
(Dominik-Jednodušší, nahluchlej, nezná některý slova)

Znalosti o ostatních postavách: 
Ví, že uklízeč je geniální matematik (netuší však, že ve skutečnosti jeho syn) a děkan je hrozný 
byrokrat.



Úkoly, které zadává: 
4) Doslechl se, že ho uklízeč hrozně pomlouvá, což mu snižuje poptávku po práci. Neví proč, ale 
chce, aby s tím přestal. Když mu tým vysvětlí jejich rodinný vztah, je ochoten mu finančně pomoci 
(dá týmu údaje pro platbu, která ale musí jít přes studijní). Úkol je splněn, když se s uklízečem 
osobně smíří.
Odměna: “Důkaz Yonedova lemmatu je triviální.”

Úkoly, ve kterých figuruje: 
5) Nemá nápady na lepší práci pro absolventy, ale pokud mu tým předloží návrh na opravdu 
zajímavou a užitečnou kvalifikovanou práci, a zařídí, aby prof. Esionál psal absolventům 
podrobnější doporučení, souhlasí a zajde za děkanem.

Děkan
Charakteristika: 
Přísný, netrpělivý byrokrat, nemá na nic čas (má spoustu papírování). Slyší ale na racionální 
argumenty. Vlastní oficiální razítko. Když děkuje, říká “děkan”.

Znalosti o ostatních postavách: 
Ví, že na Úřadu práce se dá vydělat spousta peněz, že Prof. Esionál málokdy mění zkouškové 
otázky a že studijní referentka není příliš pořádná.

Úkoly, které zadává: 
5) Rád by, aby jeho absolventi měli na ÚP lepší uplatnění. Úkol je splněn, když mu to přijde 
pracovník ÚP potvrdit.
Odměna: “Atiyah-Singerovu věta o indexu říká, že pro eliptický diferenciální operátor na 
kompaktní varietě je analytický index roven topologickému.”

Úkoly, ve kterých figuruje: 
1) Pokud ho tým logicky přesvědčí, že vztahy na pracovišti jsou dobrá věc, je ochoten připsat to do 
školního řádu (symbolicky pak týmu vyplní formulář a orazítkuje ho… papír s nápisem 
“symbolický formulář”).

2) Pokud ho tým logicky přesvědčí, že zaměstanci fakulty potřebují více volna, dá jim petici, a když
mu ji tým donese se čtyřmi (pěti) podpisy, vydá nový zákon.

3) Pokud ho tým logicky přesvědčí, že uklízeč potřebuje vyšší plat, zvýší ho a vystaví doklad. Zde 
je ale potřeba opravdu velmi dlouhé přemlouvání a diskuze. Trochu pomůže, když tým všechny 
argumenty sepíše.

Uklízeč
Charakteristika: 
Nevrlý, zcela nenaplněný geniální matemagik (což ovšem hned nedává najevo), chybí mu peníze. 
Za velký poplatek je ochotný týmy doučit některé odpovědi, ale radost z toho nemá (také to 
neinzeruje). Během úklidu se pravidelně pohybuje po celém areálu. (Dominik: když s někým mluví,
otočí se bokem k němu a mluví do prázdna)



Znalosti o ostatních postavách: 
Ví, že studijní referentka se poslední dobou tváří zamilovaně. Z osobních důvodů stále pomlouvá 
pracovníka ÚP a označuje ho jako dementa (proto také není ochotný hledat novou práci), ale nechce
říct proč.

Úkoly, které zadává: 
3) Nutně potřebuje zvýšit plat. Když to děkan udělá, úkol je splněn.
Odměna: “Zleva adjungované funktory zachovávají všechny kolimity.”

6) Studijní referentka neustále všude nechává odpadky a další věci, které uklízeči přidávají strašně 
moc práce. Chce, aby to přestalo (po čase o tom začne mluvit sám). Úkol je splněn, když uvidí 
změnu.
Odměna: “Metrické derivaci se také říká Levi-Civitova derivace nebo pseudoriemannovská 
derivace.”

Úkoly, ve kterých figuruje: 
4) Když na něj tým hodně tvrdě zatlačí, přizná, že je ve skutečnosti ztraceným synem 
pracovníka ÚP, který se o něj nikdy nestaral. S pomluvami přestane, až když ho otec přijme jako 
vlastního a finančně ho podpoří (přes stipendium na fakultě), to se s ním přijde usmířit.

Profesor Esionál
Charakteristika: 
Nadšený vědec, pro kterého je matematika a jeho místo na univerzitě téměř vším. Má rád horlivé 
studenty, ostatní nešetří. V předem určených časech pořádá přednášky, bez ohledu na přítomnost 
studentů. Rád zodpoví většinu dotazů. Přihlašuje se u něj na zkoušky (několik termínů), výsledky 
hlásí studijní referentce. Když tým splní všechny jeho zkoušky, vítězí (a podle aktuální situaci je 
možné tým nějak vtipně zapojit). Občas z organizačních důvodů obchází ostatní postavy (nemusí 
tak moc).

Znalosti o ostatních postavách: 
Je zcela diskrétní.

Úkoly, které zadává: 
Žádné, ale provádí zkoušky.

Zkouškové otázky:
Teorie kategorií:

a) Definujte kartézsky uzavřené kategorie. (Kategorie se všemi konečnými součiny a 
exponenciálami. V knížce/doučit.)

b) Dokažte Yonedovo lemma. (Triviální. Za úkol 4).)
c) Které funktory zachovávají všechny kolimity? (Zleva adjungované. V knížce/za úkol 3).)
d) Uveďte Freyd-Mitchellovu větu o vložení. (Každá abelovská kategorie je plná podkategorie 

kategorie modulů nad nějakým okruhem. Na přednášce/doučit.)



Komutativní algebra:
a) Uveďte Hilbertovu větu o bázi. (Je-li R Noetherovský okruh, je R[x] také Noetherovský. V 

knížce/doučit.)
b) Jak se nazývá kritérium, které popisuje Gröbnerovy báze pomocí nulovosti S-polynomů po 

zobecněném polynomiálním dělení? (Buchbergerovo. Úkol 1)/doučit.)
c) Definujte Artinovský okruh. (Okruh, ve kterém je každý klesající řetězec ideálů konečný. V 

knížce/úkol 2).)
d) Definujte Krullovu dimenzi okruhu. (Supremum délek rostoucích řetězců prvoideálů. V 

knížce/na přednášce.)

Diferenciální geometrie:
a) Definujte analytickou funkci. (Funkce, kterou lze v každém bodě rozvinout v nekonečnou 

řadu. V knížce/doučit.)
b) Definujte Lieovu grupu. (Hladká varieta se strukturou grupy, kde násobení i inverze jsou 

hladké. V knížce/na přednášce).)
c) Jak se jinak nazývá metrická derivace? (Levi-Civitova derivace nebo pseudoriemannovská 

derivace. Úkol 6)/doučit.)
d) Uveďte Atiyah-Singerovu větu o indexu. (Pro eliptický diferenciální operátor na kompaktní 

varietě je analytický index roven topologickému. Úkol 5).)

Úkoly, ve kterých figuruje: 
1) Líbí se mu studijní referentka, ale je profesionální a nedává nic najevo. Po přímé konfrontaci to 
opatrně přizná, má však strach, co by na to děkan. Když tým donutí děkana, aby ve školním řádu 
povolil vztahy na pracovišti, bude souhlasit. Není však ochotný napsat báseň (nevěří si), tak ji tým 
musí napsat sám.

5) Když ho tým přemlouvá, aby svým absolventům psal podrobnější doporučení, souhlasí.

Investigativní knihovnice
Charakteristika:
V knihovně působí trochu upjatě, ale ve skutečnosti je to hrozná drbna, co musí mít informace o 
všem a všech. Umí týmům poradit s výběrem i obsahem knih v knihovně. Často obchází všechny 
týmy i postavy, pořizuje fotodokumentaci a zjišťuje, jak na tom kdo je. Pokud nazná, že je potřeba 
urychlit postup týmu, může mu prozradit cokoli o dalších postavách. Také všechny neustále 
okřikuje, ať ztlumí hlas. Je to proto, že jí dělá dobře mít monopol na informace a nechce, aby se 
šířily jinak.

Znalosti o ostatních postavách:
Vše

Úkoly, které zadává:
Žádné, jen dohlíží na hladký průběh hry.

Úkoly, ve kterých figuruje:
2) Souhlasí s podpisem petice výměnou za libovolný drb (i když se pak tváří zklamaně, že už ho 
znala).


