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Posuzovaná diplomová práce zobecňuje starší výsledek S. Hencla
o míře nekompaktnosti Sobolevova vnoření do Sobolev-Lorentzových
prostorů. Autor dokáže zajímavé originální výsledky způsobem, který
je jednodušší než původní. Dále poskytne jednoduchý příklad, který
ukazuje selhání hlavní věty v koncovém případě. Prokázal schopnost
vědecky pracovat a část práce jistě bude možné zaslat k publikaci. Po
této stránce je diplomová práce vynikající. Při podrobném čtení jsem
ale našel několik nedostatků technického charakteru. Práce má pět ka-
pitol, kterým se budu věnovat postupně.

První kapitola, Introduction, definuje klíčový pojemMeasure of non-
compactness a poté je vyslovena hlavní věta práce. Nenašel jsem zde
žádné problémy.

Druhá kapitola, Preliminaries, působí mírně chaotickým dojmem.
Projevuje se tu určitá nepozornost ve značení, například v Notation
2.3 má být Ω otevřená, v důkazu Proposition 2.4 má mít ϕ kompaktní
nosič, autor ze začátku píše o každé funkci, že je měřitelná, ale po-
čínaje Lemmatem 2.12 toto opustí. V Definici 2.17 opět chybí, že Ω
je otevřená. V definici 2.21 a dále se objeví termín ”Banach space of
functions.” Autor by měl vysvětlit, co má na mysli, toto není ustálená
terminologie. Závažnější problém je definice Sobolevova prostoru W0.
Autor ho nejprve definuje v odstavci 2.5 jako funkce s nulovou stopou,
aniž by přesně stopu definoval, a posléze tento prostor definuje znovu
v odstavci 2.17 pomocí restrikce. Tyto dvě definice pro obecné ote-
vřené množiny mohou lišit. Navíc občas cituje výsledky pro prostory,
které jsou definovány ještě jiným způsobem, například v článku Ciachi,
Pick, Slavíková. Přestože sice později pracuje převážně s množinami s
Lipschitzovskou hranicí, kde tyto definice splynou, bylo by dobré toto
důkladně vysvětlit. Na druhou stranu, autor velmi podrobně dokazuje
např. Lemma 2.19, které říká pouze to, že konvexní funkce je konvexní.
Celkově by kapitola snesla ještě řadu úprav.

Z třetí kapitoly jsem poněkud rozpačitý, neboť je převzata z článku S.
Hencla, a zdá se, že nepřínáší mnoho nového. Autor sice píše, že důkaz
mírně zjednodušil, ale je otázka, zda stojí za to kvůli této malé variaci
reprodukovat celý původní důkaz včetně několika Lemmat. Celkově
by nebylo na škodu tuto kapitolu zkrátit, například alespoň vypustit
většinu důkazů.
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Čtvrtá kapitola tvoří jádro práce a obsahuje důkaz hlavního vý-
sledku. Tato kapitola je psána velmi pečlivě. Obsahuje pouze drobné
nedostatky, jako například cyklické použití X0 odstavci 4.3. Prezentace
originálních výsledků je velmi přehledná a ukazuje na vyspělé matema-
tické myšlení.

V páté kapitole je ukázán jednoduchý příklad vnoření, kde hlavní
věta selže. Zde je vše v pořádku, ale prezentace je snad až příliš po-
drobná, například doprovázet definici jednoduché lomené funkce obráz-
kem není úplně obvyklé.

Celkově předložená práce přes drobné nedostatky více než splňuje
požadavky kladené na diplomovou práci.
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