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Cílem práce bylo zkoumat relaci dominování pro bázové posloupnosti v Banachových prostorech, její
vztah k n¥kterým d·leºitým t°ídám bázových posloupností a ilustrovat to na p°íkladech, mj. prostor· s
iterativn¥ de�novanou normou. Cíle bylo dosaºeno a výsledkem je kvalitní a zajímavá práce.

Práce je rozd¥lena do t°í kapitol a je dopln¥na úvodem. V úvodu jsou uvedeny n¥které pojmy klí-
£ové pro práci a stru£n¥ p°edstaveny hlavní výsledky. První kapitola obsahuje zejména základní fakta o
(Schauderových) bázích, bázových posloupnostech a obecn¥ji o biortogonálních systémech v Banachových
prostorech. Mj. jsou p°ipomenuty de�nice d·leºitých t°íd bází � `shrinking' (Schauderova báze je `shrin-
king', pokud sou°adnicové funkcionály tvo°í bázi duálního prostoru) a `boundedly complete' (Schauderova
báze je `boundedly complete', pokud z omezenosti £áste£ných sou£t· `nekone£né lineární kombinace' plyne
konvergence p°íslu²né °ady).

Druhá kapitola se podrobn¥ v¥nuje vý²e zmín¥né relaci, kterou lze po vhodné faktorizaci interpretovat
jako £áste£né uspo°ádání. Jsou dokázány základní vlastnosti, jako nap°íklad charakterizace, které jsou
jednostrannou verzí charakterizací ekvivalence bázových posloupností, a vztah k dualit¥. Dále je ukázáno,
ºe bázové posloupnosti s touto relací lze interpretovat jako svaz (Theorem 2.16), p°i£emº `shrinking' i
`boundedly complete' bázové posloupnosti tvo°í podsvazy (Theorem 2.19). Dále jsou dokázány faktori-
za£ní v¥ty, které °íkají jaké bázové posloupnosti lze najít `mezi' dv¥ma danými bázovými posloupnostmi.
Pokud je `boundedly complete' posloupnost dominována `shrinking' posloupností, lze mezi nimi najít po-
sloupnost, která je zárove¬ `boundedly complete' a `shrinking', a tedy prostor jí generovaný je re�exivní
(Theorem 0.3 dokázaný v oddílu 2.2.1). Na druhou stranu se m·ºe stát, ºe `mezi' dv¥ma posloupnostmi, co
jsou `boundedly complete' i `shrinking', je posloupnost, co nemá ani jednu z t¥chto vlastností (Proposition
2.37).

T°etí kapitola se zabývá speciálními p°ípady bází � Orliczovými prostory posloupností a prostory s
iterativn¥ de�novanou normou. Relace dominování mezi bázemi Orliczových prostor· posloupností je
charakterizována pomocí p°irozené relace mezi Orliczovými funkcemi (Proposition 3.11). Je ukázáno, ºe
prostory s iterativn¥ de�novanou normou jsou kanonicky izomorfní Orliczovým prostor·m posloupností
(Theorem 3.40), coº je vyuºito k charakterizaci situace, kdy p°íslu²ná báze je boundedly complete pomocí
známých výsledk· o Orliczových prostorech (Theorem 3.47).

Zadání práce bylo nepochybn¥ spln¥no. Uchaze£ pracoval velmi samostatn¥, o £emº sv¥d£í nap°íklad
formulace t¥ch správných otázek (ve druhé kapitole) £i propojení iterativn¥ de�novaných norem s teorií
Orliczových prostor· posloupností. Za zmínku stojí i úsp¥ch v sout¥ºi SVO� � s prací obsahující výsledky
t°etí kapitoly diplomové práce se umístil na d¥leném druhém míst¥ ve spojených kategoriích M1 a M2
(první cena nebyla ud¥lena). Domnívám se rovn¥º, ºe n¥které z dosaºených výsledk· by stály za publikaci.
Jsem tedy p°esv¥d£en, ºe p°edloºená práce jednozna£n¥ spl¬uje poºadavky kladené na diplomovou práci.
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