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Recenzja rozprawy doktorskiej magistra Sebastiana ?urka

pt.

ALGEBRy LrEGo MACIERzy NIEsKoNczoNycH

dla Rady Instytutu Matematyki Uniwersytetu Slqskiego

Celem recenzowanej rozprawy jest badanie podalgebr algebr Liego nieskoflczonych macierzy nad ustalonym pier6cieniem przemiennym .B maj4cych w

kazdej kolumnie tylko skoriczenie wiele niezerowych wsp6lczynnik6w (dalej
okredlanych jako algebra kolumnowo-skoriczonych macierzy I ozrraczar'a przez

gt"y(N;R)) Jest to tematyka dobrze umocowana we wsp6lczesnych badaniach
dotycz1cych algebr Liego. W przypadku gdy ft jest cialem, korzystaj4c z
klasycznego twierdzenia Poincare-Birkhoffa-Witta, kaZda przeliczalnie wymia-

rowa B-algebra Liego jest podalgebr4 Liego larcznei algebry maj4cej przeliczalny wymiar (uniwersalnej algebry obwiedniej) i jako taka ma reprezentacjq

w gt"y(N;/i).
Recenzowana rozprawa dotyczy podstawowych

i

klasycznych problem6w. Au-

tor koncentruje siq na opisie kraty ideal6w oraz r6zniczkowaf pewnych wyr6znionych, wainych podalgebr algebry gLy(N; R). Ma ona silne zwi4nkizarlwno z
reprezentacjami przeliczalnie wymiarowych algebr Liego jak i algebr larcznych.
Rozprawa pisana jest bardzo starannie i czytelnie, sklada siq z szeSciu rczdzia-

l6w, a bibliografia zawiera 39 pozycji. Trzy pierwsze rozdzialy przedstawiajq
pojqcia wykorzystywane w dalszej czgsci pracy, podstawowe przyklady oraz
informacje o klasycznych wynikach, gl6wnie zwi4zanych z klasyfikacjq skoriczerlre wymiarowych algebr prostych. Rozdzialy te sq napisane bardzo dobrze,
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w spos6b zwarty. Uwa2am jednak,

2e czg$t, klasycznych

informacji, szczeg6lnie

dotycz4cych klasyfikacji skoriczenie wymiarowych algebr Liego nad cialem algebraicznie domkniqtym charakterystyki zero mozna bylo pomin1t,, bez starty
dla jako6ci rozprawy. W zamian za to wigcej miejsca mozna by po6wiqcid alge-

brom nieskoflczenie wymiarowym.
Gt6wnym rezultatem Rozdzialu

4

jest Twierdzenie 4.1 pokazuj qce, ze specjalna

liniowa nieskoriczona algebra Liego styr(N;K) (skladajqca siq z macierzy ma-

jqcych tylko skoriczonyliczbg niezerowych wierszy i Slad r6wny zero) jest algebrA prost4 dla dowolnego ciala bazowego K. Dow6d tego twierdzenia jest

kr6tki, elementarny i elegancki. Wynik ten jest krokiem w kierunku pelnego
opisu prostych finitarnych algebr Liego, to znaczy prostych podalgebr algebry gty"(N; K) c gt"y(N;K) skladaj4cej siq z macieruy majqcych tylko skoriczonq liczbq niezerowych wierszy. W serii prac A.A. Baranow uzyskal pelnq
charakteryzacjg takich algebr w przypadku gdy K jest cialem liczb zespolonych, a nastqpnie dla dowolnych cial zerowej charakterystyki. Wsp6lnie z H.
Strade, podali takq charakteryzacjq w przypadku gdy
icznie domkniqtym charakterystyki p

>

K jest cialem

algebra-

5. Pelna charakteryzacja, niezalezna

od wlasnoSci ciaia bazowego jest jeszcze problemem otwartym. W trakcie tych
badari, pokazywali w kaidym z wyzej wymienionych przypadk6w, ze algebra

st;,(N;K) jest

algebrq prost4.

W Rozdziale 5, autor zajmuje sig wainym i trudnym problemem opisu

162-

niczkowari nieskoriczenie wymiarowych algebr Liego. W szczeg6lnoSci taki opis

zostal uzyskany w Twierdzeniu 5.1 dla algebry n(N;R) C gt"y(N;R) macierzy
6ci3le g6rnotr6jkqtnych,, to znaczy macierzy majqcych zerana i ponizej gl6wnej

przekqtnej. Okazuje siq, ze kaide r6Zniczkowanie n(N;R) jest sumQ r6zniczkowania wewnqtrznego

i

diagonalnego. Tkierdzenie 5.2 podaje jednoznaczny

rozklad dowolnego r6Zniczkowania algebry g["y(N;,R) na sumq r62niczkowania wewnqtrznego

i

centralnego. Dow6dy obu twierdzef zostaly poprzedzore

szeregiem lemat6w.

W Rozdziale 6 uzyskano (Twierdzenie 6.2) pelny opis kraty ideal6w algebry
gt y(N;

K)

nad dowolnym cialem

Sciu ideal6w. Twierdzenie

K.

Okamje siq, 2e krata ta sklada siq z sze-

to ma liczne konsekwencje. W

szczeg6lnoSci, umoz-

Iiwilo ono, dla dowolnego ciala K, skonstruowania nowego przykladu prostej
K-aigebry Liego majqcej nieprzeliczalny wymiar. Wynika r6wnie2 z niego, ze

u
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algebra gt"y(N;K) jest doskonala, tzn. r6wna swojemu komutatorowi.
Przedstawione wyniki oceniam wysoko, pochodz4 one z trzech prac, z kt6rych

dwie zostaly juz opublikowane. Stanowi4 istotny wklad w badania nieskofcze-

nie wymiarowych algebr Liego. Rozprawa jest napisana w spos6b dojrzaly i
pokazuje, 2e

jej autor posiada obszerna wiedzq z

zakresu algebr Liego. Wiqk-

szo6i prezentowanych w rozprawie dowod6w jest elementarna, co nie oznacza,

ie

sq one proste. Wymagaty one od autora zar6wno glgbokiego zrozumienia

szerokiej tematyki jak

i duzej pomyslowoSci, sprawno6ci i cierpliwoSci rachun-

kowej. W pracy zabraklo og6lniejszego spojrzenia na prezentowane rezultaty.

Podsumowujqc stwierdzam, he tecenzowana rozprawa spelnia zar6wno ustawowe

jak i zwyczajowe wymagania stawiane rozprawom doktorskim i

wnoszq

o dopuszczenie Pana mgr Sebastiana Zurka do dalszych etap6w przewodu dok-

torskiego.
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