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Symetrická aproximační čísla (v originále: Symmetric approximation numbers)

Cíle, přístupy, stručný obsah. Hlavní cílem autorčina výzkumu bylo zkoumat vztahy mezi různými
typy s-čísel v kontextu Banachových prostorů a také kvazi-Banachových prostorů. Připomeňme, že
s-čísla tvoří posloupnost přiřazenou omezenému lineárnímu operátoru T z Banachova prostoru X
do Banachova prostoru Y , která určitým zpúsobem charakterizuje možnost aproximace operátoru T
pomocí lineárních operátorů konečné dimenze. Mezi s-čísla patří aproximační čísla an, Gelfandova
čísla cn a Kolmogorovova čísla dn (omezíme-li se na čísla, kterým je věnována tato práce). Za zá-
klad výzkumu příslušných čísel lze považovat článek [4] z roku 1932, avšak jejich významný rozvoj
začal až mnohem později, a to především díky článku A. Pietsche [3] z roku 1974, kde najdeme
axiomatickou definici s-čísel a jejich základní vlastnosti. Zatímco s-čísla jsou v „rozumných“ přípa-
dech vzájemně ekvivalentní, existují také tzv. čísla entropie charakterizující „míru kompaktnosti“
operátoru T , která však nepatří mezi s-čísla. Nicméně díky Carlově nerovnosti [1] lze čísla entropie
porovnávat s aproximačními čísly. Autorka dále zavádí symetrická aproximační čísla tn (dle definice
z článku [2]), která patří také mezi s-čísla, postrádají však některé vlastnosti aproximačních čísel
an, Kolmogorovových a Gelfandových čísel. První část práce je věnována základním vlastnostem
zmíněných s-čísel a možnostem, jak je ekvivalentně definovat. Zdůrazněme, že X, Y jsou Banachovy
prostory.

Ve druhé části práce jsou analogická s-čísla studována v případě, že X, Y jsou kvazi-Banachovy
prostory. Dále autorka uvádí důkazy analogií Carlovy nerovnosti mezi čísly entropie a různými typy
s-čísel v kontextu kvazi-Banachových prostorů.

Hodnocení, připomínky. I když práce nepřináší mnoho nových výsledků, je napsána hezky, přehledně
a dobrou angličtinou. Domnívám, že se jedná o diplomovou práci nadprůměrnou, která vyhovuje
všem požadavkům na ni kladeným. Při čtení jsem narazil na několik drobných překlepů (např. ve
zmínce o článku [4] je nesprávně uveden letopočet 1930 místo 1932, článek [1] začíná stránkou 290,
nikoliv 209), které však nemají žádný vliv na kvalitu předložené práce. Navrhuji tedy ohodnotit
předloženou práci známkou výborně.
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