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P°edloºená práce je souborem t°í £lánk· dopln¥ných pr·vodním textem. Obsahuje výsledky výzkumu autorky p°i zavád¥ní a studiu nových
neabsolutn¥ konvergentních integrál·.
Teorie neabsolutn¥ konvergentních integrál· má u nás dlouhou tradici.
Práce profesora Jaroslava Kurzweila z padesátých let znamenaly pr·lom v teorii neabsolutn¥ konvergentních integrál· i v jejích aplikacích
na oby£ejné diferenciální rovnice. Záhy se vytvo°ila ²kola a vznikl pravidelný seminá°, kde výsledky z teorie integrálu zaujímaly podstatnou
£ást. Tento seminá° ºije po celou dobu aº do dne²ních dn·. A£koli
Kurzweil·v integrál p·vodn¥ vznikl pro ú£ely studia oby£ejných diferenciálních rovnic, zjistilo se, ºe jeho vícerozm¥rné varianty jsou téº
velmi zajímavé a umoº¬ují zvlá²´ jemná zobecn¥ní v¥t integrálního po£tu funkcí více prom¥nných, jako je Gauss-Greenova v¥ta. Téma neabsolutn¥ konvergentních integrál· výrazn¥ oºilo v posledních letech v
souvislosti s integrováním podle distribucí.
Obecným rysem neabsolutn¥ konvergentních integrál·, ve srovnání s Lebesgueovým integrálem, je ²ir²í t°ída integrovatelných funkcí, která je
umoºn¥na bohat²í strukturou prostor·, na nichº integrujeme. Prostor
s mírou k zavedení rozumného neabsolutn¥ konvergentního integrálu
nesta£í, otázkou bylo, jaká minimální dodate£ná struktura je zapot°ebí.
Zatímco dosud se pracovalo pouze na eukleidovských prostorech a varietách, zadání pro Kristýnu Kuncovou zn¥lo pokusit se zobecnit do
metrických prostor·, a to se poda°ilo. V úvodu doktorského studia bylo
t°eba výsledek, v hlavních rysech zaznamenaný jiº v diplomové práci,
dotáhnou do podoby vhodné k publikaci. Tak vznikla první práce, Non-

absolutely convergent integrals in metric spaces (spoluautor Jan Malý),
která vy²la v £asopise Journal of Mathematical Analysis and Applications a získala prestiºní cenu 2014 William F. Ames JMAA Best Paper
Award, kterou udílí redakce £asopisu za nejlep²í £lánky.
Teorii vícerozm¥rných neabsolutn¥ konvergentních integrál· optimalizovanou na Gauss-Greenovu v¥tu dopracoval k dokonalosti Washek
Pfeer. P°esto nové metody umoº¬ují jít v tomto sm¥ru je²t¥ dále
aspo¬ co se tý£e ²í°e mnoºiny integrovatelných funkcí. Cílem druhého
£lánku bylo v¥novat se tomuto tématu práv¥ z pohledu nových metod
zaloºených na seminormách v koulích. Tím vznikly integrály studované
v druhém £lánku, které mají ²ir²í t°ídu integrovatelných funkcí neº Pfeerovy integrály. Zajímavé je porovnat aplikace na Gauss-Greenovu
v¥tu. Zatímco integrály v prvém £lánku umoº¬ují studovat obecn¥j²í

1

2
hranice a p°ipustit neabsolutn¥ konvergentní integrály i na hranici, integrály v druhém £lánku se sice specializují na mnoºiny s kone£ným
perimetrem (coº je i tak velmi obecný p°ípad), ale umoº¬ují odstranit
n
n¥které nep°íjemné p°edpoklady. lánek BV -packing integral in R
(bez spoluautor·) byl p°ijat k publikaci v Mathematische Nachrichten.
Nové t°ídy integrál· vyvolávají otázky týkající se jejich srovnání. Na
této úloze jsou nejt¥º²í protip°íklady, které je moºno pozorovat uº v jednorozm¥rném p°ípad¥. P°i studiu jednorozm¥rných integrál· zaloºených na nových metodách se ukázalo, ºe integrály zkoumané v prvním a
p
druhém £lánku jsou krajní p°ípady ²kály zaloºené na ²kále L -prostor·.
Druhým parametrem je nafukovací parametr, který p·vodn¥ vznikl
k odstran¥ní závislosti nových integrál· na geometrii koulí a umoºn¥ní
invariance vzhledem k bilipschitzovské zám¥m¥ prom¥nných. Zavedení
nafukovacího parametru v²ak vedlo k problém·m, které zaujaly Davida Preisse a spole£n¥ se studentem Thomasem Ballem dosp¥li k jejich
°e²ení pro

M C -integrál

(který je ekvivalentní Kurzweilov¥ integrálu).

T°etí £lánek disertace On a generalization of Henstock-Kurzweil inte-

grals (spoluautor Jan Malý) vy²el v £asopise Mathematica Bohemica.
p
Zabývá se problémy v nafukovací i

L

²kále a navíc také studuje syme-

trickou (centrovanou) variantu.
Výsledky obsaºené v práci jsou zajímavým a p°ínosným p°ísp¥vkem
k teorii integrálu a pro ur£itý okruh problém· mají naprosto zásadní
význam.
N¥které výsledky vznikly samostatnou prací doktorandky, n¥které ve
spolupráci, která prokázala výborné p°edpoklady i pro týmovou práci.
Autorka nastudovala hluboké partie teorie integrálu a ukázala, ºe získané v¥domosti dokáºe dob°e zuºitkovat.
Jsem p°esv¥d£en, ºe disertace Kristýny Kuncové napl¬uje nároky kladené na diserta£ní práci na MFF UK a ukazuje, ºe autorka je schopna
samostatné tvo°ivé v¥decké práce. Doporu£uji, aby jí byl na jejím základ¥ ud¥len titul Ph.D.
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