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V Praze, 7.9.2020 

 

Posudek vedoucího na diplomovou práci Bc. Jana Krejčího 

 

Diplomová práce Jana Krejčího se zabývá studiem vlastností váhového Copsonova 
operátoru. Hlavním zadáním diplomové práce bylo vyšetřit roli Banachových prostorů 
funkcí s normou invariantní vůči nerostoucímu přerovnání, na nichž je operátor 
omezený. Vzhledem k tomu, že váha definující operátor je zadána zcela obecně, jde o 
velmi netriviální úlohu s nejistým výsledkem.  
 
Motivací pro zadání byly částečné a neuspořádané výsledky nepříliš uspokojivě 
rozeseté po časopisecké literatuře, týkající se operátorů Copsonova typu, ale vždy jen 
s jednou konkrétní váhou. Přitom byl ovšem pozorován zajímavý jev existence či 
neexistence samooptimálního prostoru. Jak ukazuje výsledek A. Cianchiho a autora 
tohoto posudku z roku 2009, například pro Sobolevovo vnoření na eukleidovském 
prostoru opatřeném Gaussovou mírou samooptimální prostor existuje (v uvedeném 
případě jde o exponenciálně logaritmický Orliczův prostor), zatímco ze straších prací je 
známo, že například pro klasické Sobolevovo vnoření tento prostor neexistuje.  
 
Autor diplomové práce vyšetřuje podobné otázky v plné obecnosti a hledá práh mezi 
oběma případy. Jedním z nejzajímavějších výsledků práce je vymezení hranice pomocí 
nepříliš komplikovaných podmínek na váhovou funkci.  
 
Práce je dobře a přehledně sepsána, autor se snažil vyjít čtenáři všestranně vstříc. 
V úvodu je pěkně a srozumitelně popsána motivace výzkumu a uveden seznam 
nejdůležitějších otázek, které si autor v práci klade. Je zde také podrobně popsán 
zásadní rozdíl mezi dvěma známými případy, z něhož vyplývá motivace pro hledání 
obecného rozhraní.  
 



 
Práce je rozdělena na pět kapitol. Po úvodu následuje přípravná kapitola obsahující 
základní teoretické pozadí, v níž je též zafixováno značení. Známé výsledky, které 
budou zapotřebí později, autor nedokazuje, pouze uvádí jejich tvrzení. Ve třetí kapitole 
je charakterisován optimální cílový a optimální zdrojový prostor v případě, že partnerský 
prostor je zadán. V této části práce autor dovedným způsobem zobecňuje známé 
výsledky, přičemž občas přináší i netriviální vlastní invenci (to je případ zejména 
výzkumu optimální domény). Čtvrtá kapitola obsahuje příklady ilustrující obecné 
výsledky ze třetí kapitoly na známých škálách prostorů funkcí. Vzhledem k tomu že se 
jedná o tzv. klasické Lorentzovy prostory, je tato kapitola velice technická a autor si zde 
pěkně započítal, ale výsledky stojí za to. Opět je zde dovedně zkombinováno známé 
s novým, tentokrát jde zejména o výsledky týkající se omezenosti váhových 
supremálních operátorů. 
 
Částečná odpověď na hlavní otázku v zadání práce je podána v páté kapitole. Tyto 
výsledky jsou již zcela nové, autor zde v podstatě neměl z čeho vycházet. Existence 
prahu mezi ziskem a ztrátou stupně integrovatelnosti je charakterisována v první části 
kapitoly. Druhá část je věnována související otázce charakterisace samooptimálních 
prostorů v případě, kdy výše uvedený práh existuje. Tato otázka je zde vyřešena zčásti, 
přesněji řečeno je popsána situace, kdy zdrojový a cílový prostor mají stejnou 
fundamentální funkci.  
 
Výsledky obsažené v práci jsou na diplomovou práci velice slušné. Autor nepochybně 
prokázal svou schopnost samostatné tvůrčí matematické práce. 
 
Autor pracoval samostatně a svých výsledků dosáhl víceméně sám. Nastudoval 
odpovídající množství netriviální látky, v níž se dobře zorientoval, a přinesl i zajímavé 
nové výsledky.  
 
Práce obsahuje slibný materiál, který bych v této podobě nedoporučil publikovat, 
protože autorovy výsledky odkryly řadu zajímavých nových otázek, nad nimiž by stálo 
za to se před publikací ještě důkladně zamyslet a dotáhnout věc do konce. Je mi 
známo, že autor nechce pokračovat v doktorském studiu, doufám však, že i tak bude 
ochoten ve spolupráci se mnou v budoucnosti své výsledky dotáhnout do 
publikovatelné podoby. 
 
Dílo Jana Krejčího podle mého názoru splňuje a možná mírně překračuje požadavky 
kladené na úroveň diplomové práce. Doporučuji, aby bylo uznáno za diplomovou práci. 
 
Návrh známky sdělím předsedovi komise osobně. 
 
 
Luboš Pick  


