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Aditivní systémy borelovských mnoºin

Práce se zaobírá jedním d·leºitým problémem v neseparabilní deskriptivní teorii mnoºin, totiº
otázkou, zdali v ZFC kaºdé bodov¥ spo£etné borelovsky aditivní pokrytí úplného metrického pro-
storu má σ-diskrétní zjemn¥ní. Vzhledem k tomu, ºe tato otázka je ve své obecnosti stále otev°ena,
v¥nuje se text p°ehledu pozitivních odpov¥dí ve známých speciálních p°ípadech. �tená° si tak m·ºe
prostudovat pozitivní odpov¥¤ v p°ípad¥ aditivních systém· nízké borelovské t°ídy nebo v p°ípad¥
prostor· s omezenou vahou.

Vzhledem k tomu, ºe se jedná o práci kompila£ní, mohl být text psán pe£liv¥ji a s v¥t²í p°es-
ností. Na n¥kterých místech by si argumentace zaslouºila v¥t²í pozornost a pé£i. I p°es uvedené
nedostatky (viz níºe) v²ak práci doporu£uji uznat jako diplomovou.
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Ji°í Spurný

Seznam konkrétních p°ipomínek

1. V¥cné p°ipomínky:

95 Jak to plyne z V¥ty 6?

136 Kde se pouºila d¥di£nost P?

1316−19 Jak vypadá korektní de�nice Fα, Gα?

1312,11 Pozorování by si moºná zaslouºilo d·kaz.

134 Poslední rovnost v d·kazu by si zaslouºila ov¥°ení.

1419 Pro£ lze za°ídit, aby uzáv¥r byl Ux byl v P?

163 Kolik je ‖s‖ pro s = (0, . . . , 0)?

1612 Totální omezenost Q by si zaslouºila ov¥°ení.

161 Pro£ toto platí?

186 Nemá být X úplný?

2210 Uvítal bych d·kaz Poznámky.

2312 Pro£ je λ regulární?

2316 Pro£ existuje funkce u?

244 Pro£ existuje funkce v?

269 Pro£ má Y takovou váhu?

37 Uvítal bych detailn¥j²í vysv¥tlení druhého odstavce v (A).
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2. Drobné poznámky:

22 Nejsem si jist, jestli je moºné dodrºet p°edpoklad, ºe v²echny prostory jsou neprázdné.

34 Má být �po£áte£ní� .

710,12 �patn¥ vysázené X.

814 �patn¥ vysázené V .

93 Má být �zjemnitelný� .

133 Má být F (X,P ).

17 De�nice 30 - V¥ta 33 by si zaslouºily odkazy.

1812 Má být �suslinovská� .

259 Nemá být α ∈ [0, ω1)?

273,6 Má být �Baireovou� .

2816 Má být �standardním�.

374 Má být �spl¬ující� .
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