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M at,icou ó Krei,nou a- A,[i,lmanou a u ěta

práce se zabývá zobecněním slavrré kreinovt-\Jilmanovy rrěty c.Io oblasti
nekorritttativní firnkcioriálrrí analýzy,

V prvrrí kapitole jsou ne.jdříve c]efinovárr1, pcljmy naticově kotlvexrrí mno-
žitr.1, 6 jejího rnaticově extremá,lního lloclu. Tyto pojrn1, jsou ilttstrovánv na

konkrétních příklaclcch vznikajících v oper:ítorovýc}r systéniech. Kronč: jiného
je ukáz:ino, že soubor prostorťt rrraticově konvexníc}i strll,ti na operátorovérrt
systéntu R tvoíí kompaktní nlaticorrě korrvexrrí nrnožittu v drtiilrrírrr pro-

storu R* vyilaveném wx-topologií. DáIe jc v práci poclrobně.ji rozebrá,n prr>

stor ,4(K, C) rrraticově afinních zolxazení na, kornpaktní maticově korrvexní
mrrožině K v iokáIně konvcxním vektolovónt prostorrr, ktcró rna.jí rra první
maticové tirovni spojitou afinní furrkci. Zejtrréna je ciokázárrc, že prostor
Á(K, C) .je úplně uspořáclaně izornorfní něj:ikému operátorovénlu systému,

Ve clrtrhó kapitole je rrkázárro, že kažclá kornpaktrrí niiiticovč konvexttí
nrnožin:i v lokálně konvcxnítrr prt;storu jc aírrrrrě lrtlrricotttot,fní sclttlloru pr(F

storů nrrlticově kr;nvexrríclr stavú na vhodrtótn operát.clrtlvórrr systétlrr. Tolro je
posléze vyrržito k drlkazu Kreiriovv-Nlilmanovy věty pro kompaktrrí nra,ticově

korrvexrrí množiny.
Práce má rešeršní charakter. Na několika místec}r .jsou drobné překlepv

nebo nejasnosti (konkrétnOji vlz líže). Některá zdůvoclnění bv dle mého

názoru mohla být pocirobnější. Důklaclnější rozbclr by si zasloužila napříkl:rd
závěrečriá pasáž clťrkazu charakterizacc konrp:iktriích rnaticově konvexních
množin (Věta 18). Je také škoda, že se autorovi riepoclařilo v tomto dúkazu
vyjasnit otázku kolem identifikace Q a .F. Přes tyto yýhradv se ale domriívátn,
že práce splňuje požadavky kladené na diplomclvou práci. Proto doporučLrji
uznat tuto práci jako diplorlrovotl.

l{íže trvádím seznam kornentářri, otá,zek a (některých) překlepťt.

g19 N,Iísto ,,body {rl",b}" mri být bud' ,.body z množirty {o,b}", ne}lo je třeba
vyrielchat složcné závorky.

1618-20 Nerná být rrrísto 0 a cri spíše l3 a /ii?

101 Bylo by dobré uvést, že h ie z prostoru }l7'.

1112 Bylo by dobró uvést, že,p je dokonce z R a ne jcn z B(H),

1111 Před slovem ,,pozitivních" by rrrěI<l být slovo ,,rnrrožin".

125 Je definován maticový součiri ̂ iřÝ|(R,)fl
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Proč k clůkazu trzavřenosti stačí ttvažovat pouze poslouprrosti'/

N,,Iísto N má být asi n.

Nerná být rl' spíše ó?

Zcle by měly být uvedeny potlze příslušné podmínky.

N,{ísto o má být r.

Ncmá být rnísto (b,.(a-/a))(,u) spíše (b."(o-la))"(u)?

Nenrá matice rr špatnÝ rozměr pro uvedené maticové násobení?

Z jakého <lťrvodrr je třeba se nejdříve onezit na hermitovskó prvky /"?

Proč stačí k <lťrkazrr spojitosti uvažovat jerr posloupnosti?

Proč pro libovolný vektor r e C" a ne pouze pro jednotkový?

Proč stačí k důkazu spojitosti uvažovat jen poslorrpnosti?

Proč je €*r€ : {"(uu-)u(uu-){?

Jakorr úpravou dostirn eme rovnost tž0 "(pz) €z 
: (i á, (rp1 ) {1 ?

Neměl by být ve větě 22 předpoklad, že I( je neprázdná, když v závěrrr

inrplikace je ,,dK je neprázdná"?

N4ísto ,,Ze stejného lcmmatu" má být ,,Z Věty 1".

Defirrice výrazu (ór(r){,4) nevypadá dobře, neboť matice ( a 4 nernaií

vlrodný rozměr.

N,,íístcl ,..jeclnotkovorr matici {" by asi byio vhoclnější napsat ,,matici ( splňující

l€llz : 1",

N,íísto kulatýclr závorek rná být ( ) u místo u má být ,r_16,

N,Iísto u má bÝt u6.

Y Praze dne 07.09,2020 N4artin Bohata
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