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Práce se zabývá prezentací výsledků, které se týkají borelovské třídy obrazů
množin při zobrazeních mezi metrizovatelnými prostory. Převážná část výsledků je
známa z citované literatury. Autor uspořádal výsledky z několika článků do ucele-
ného výkladu, upravil některá pomocná tvrzení tak, aby byla použitelná pro po-
drobnější a jednotný výklad. Zmiňuje se též na několika místech o pochybách nad
korektností některých tvrzení či důkazů z citované literatury a modifikuje příslušná
tvrzení či důkazy tak, aby o korektnosti nebylo pochyb.

Klíčovým tvrzením pro výsledky o perfektních zobrazeních a jejich aplikacích na
obecnější zobrazní je selekční věta 19 převzatá z citovaného článku [5]. Její důkaz je
komplikovaný. Zahrnuje též pomocné Lemma 18. Oba výsledky jsou zformulovány
a podrobně dokázány autorem, který upozorňuje na to, že jeden z předpokladů
pomocného tvrzení pozměnil, neboť mu není jasné, zda je důkaz tohoto tvrzení v
citovaném článku korektní. Podrobně jsou též zpracována dále potřebná tvrzení
o vlastnostech a vzájemných souvislostech pro uzavřená, perfektní a po částech
uzavřená zobrazení.

V kapitole 4 je prezentována zejména věta 37 o zachovávání borelovských tříd
pro obrazy množin při perfektních zobrazeních z [1]. Důkaz je vyložen podstatně
podrobněji než v citovaném článku. Využívá autorem zvolený způsob reprezentace
množin dané borelovské třídy v metrických prostorech, navíc je tvrzení doplněno o
nejnižší borelovskou třídu.

Dále je za pomocí věty 37 dokázána věta 43 o borelovských třídách obrazů při tzv.
Fσ-zobrazeních ("first level mappings"), která je dokázána v [2]. Užívají se navíc
bez důkazu dvě věty o po částech spojitých a po částech uzavřených zobazeních. Je
též dokázána varianta pro zobrazení s úplnými vzory bodů namísto dodatečného
přepokladu na definiční obor.

Další tři kapitoly se věnují absolutní borelovské třídě obrazu při surjekcích s
různými vlastnostmi. Věta 63 o obrazu absolutně borelovského prostoru dané třídy
pro Fσ-zobrazení se nachází v [1] a také v [2]. Její důkaz z [1] je upraven vzhledem
nejasnostem okolo korektnosti důkazu, jak uvádí autor. Z podobných důvodů jsou
i znění a důkaz věty 66 o vzoru absolutně borelovského prostoru při po částech
uzavřeném zobrazení upraveny oproti citovanému článku [1]. Je doplněn případ
třídy 1. Věta 72 zesiluje větu z [1] a pojednává o absolutní borelovské třídě obrazu
při zobrazení, které na množinách nějakého uzavřeného spočetného pokrytí je dané
borelovské třídy a zobrazuje uzavřené množiny na uzavřené množiny. Poslední věta
76 pojednává o absolutní borelovské třídě obrazu pro zobrazení, která zobrazují
otevřené množiny na otevřené. Je též převzata z [1] a důkaz je částečně modifikován
autorem.

Práce je napsána velmi pečlivě, nenašel jsem žádné vážné chyby a jen minimálně
překlepů. Mám dvě připomínky ke vhodnosti použitých vyjádření. Zmínky o ne-
přesnostech v tvrzeních či důkazech z citovaných článků by mohly být konkrétnější.
Ideální by bylo dokázat jejich platnost či neplatnost, což by mohlo vést případně i
k jasnému důvodu pro publikaci některých je napravujících výsledků. Za nevhodné
považuji konvencím odporující značení borelovských tříd. Za vhodnější bych pova-
žoval buď použít v současnosti používané značení nebo jiné klasické značení, které
by autorovi asi více konvenovalo.
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Závěrem shrnuji, že dle mého názoru student prokázal schopnost zorientovat se
v komplikované teorii, schopnost upřesnit ne zcela přesně prezentované výsledky a
důkazy, jakož i schopnost provést některá zesílení výsledků. Proto se domnívám, že
práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.

V Praze dne 30. 8. 2019
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