
Oponentský posudek na bakalá°skou práci pana Ladislava

Dráºného

Bakalá°ská práce pana Dráºného s názvem �Kompaktní a slab¥ kompaktní operá-
tory v Banachových prostorech funkcí� se zabývá kompaktností jistých integrálních
operátor· s jádrem ve sv¥t¥ Banachových prostor· funkcí. Práce siln¥ vychází z
klasického £lánku [2], který vhodn¥ dopl¬uje n¥kolika dal²ími zdroji. Autor nejprve
v úvodu motivuje problém a následn¥ v kapitole 1 uvede pot°ebnou £ást teorie
Banachových prostor· funkcí, která je dále vyuºívána. V kapitole 2 je nejen p°ipo-
menuto n¥kolik známých v¥t a de�nic z teorie míry a funkcionální analýzy, které
jsou pozd¥ji pouºívány, ale hlavn¥ jsou zavedeny pojmy týkající se zkoumaných in-
tegrálních operátor· a dokázáno pár pomocných tvrzení. Hlavní výsledky jsou poté
obsaºeny v kapitole 3, která je zárove¬ poslední kapitolou práce, kde jsou po jisté
p°ípravce formulovány a dokázány. V záv¥ru 3. kapitoly je také vhodn¥ ilustrována
slabina t¥chto výsledk·.

Rád bych zd·raznil, ºe práce je psána pe£liv¥, pouºívané výsledky a zdroje jsou
d·kladn¥ odkazovány, d·kazy jsou korektní a £asto vedeny aº vy£erpávajícím zp·-
sobem (coº u bakalá°ské práce není nutn¥ na ²kodu a autor jist¥ prokázal, ºe umí
napsat d·kaz �do posledního epsilonu�). Ke struktu°e textu nemám ºádné výhrady,
které by nepat°ily do kategorie osobních preferencí. Myslím si, ºe autor touto ba-
kalá°skou prací demonstroval, ºe je schopen psát odborný matematický text. Na
tomto míst¥ ale musím také zmínit jednu výtku. Výsledky týkající se kompaktnosti
integrálních operátor· i jejich d·kazy jsou viditeln¥ siln¥ inspirovány £lánkem [2],
coº se autor rozhodn¥ nesnaºí zatajit a up°ímn¥ to v za£átcích kapitol zmi¬uje; p°i-
jdou mi ale trochu ne²´astné formulace typu (tato je ze Záv¥ru) �Hlavním cílem této
práce bylo odvodit charakteriza£ní vlastnosti. . . Tohoto cíle bylo úsp¥²n¥ dosaºeno
ve t°etí kapitole, která obsahuje hlavní výsledky této práce.� , jelikoº to podle m¥
vyznívá, jako by výsledky byly nové, £i alespo¬ podstatn¥j²ím zp·sobem roz²í°ené.
Na druhou stranu pozitivn¥ oce¬uji, ºe zatímco v [2] je pau²áln¥ p°edpokládáno, ºe
operátor má absolutn¥ spojitý obraz i asociovaný obraz, autor ve své práci výsledky
správn¥ rozd¥lil podle toho, co je opravdu pot°eba. To je samoz°ejm¥ p°íjemné pro
p°ípadné rychlé reference.

P°i £tení práce jsem narazil jen na nízký po£et p°eklep· a drobných nekon-
zistencí, jejichº po£et je rozhodn¥ adekvátní rozsahu práce a nijak nekomplikuje
£tení, a dále je neuvádím (pokud by ov²em autor plánoval práci n¥jakým zp·sobem
dále rozpracovávat, rád mu své nálezy poskytnu). Nakonec uvedu pár poznámek a
p°ipomínek.

• V práci je £íslovaná kaºdá �display style� matematika, a´ uº je dále od-
kazována £i nikoliv. I kdyº se to údajn¥ v n¥kterých oborech takto d¥lá,
myslím, ºe v matematice je to zna£n¥ nestandardní. Smyslem £íslovaní je
podle m¥ nejenom umoºnit budoucí referenci, ale také °íci £tená°i: �Tohle
se bude je²t¥ hodit, dávej pozor!�

• De�nice a v¥ty jsou £íslovány zvlá²´, coº myslím nep°ispívá snadné orien-
taci £tená°e. Autor by v budoucnosti mohl zváºit v²e vzestupn¥ £íslovat
dohromady, tj. De�nice 1, De�nice 2, V¥ta 3, Lemma 4, . . . atp.

• Myslím, ºe trochu úsporn¥j²í zp·sob citací by ni£emu neu²kodil, naopak
by ob£as nebudil dojem, jako by se jednalo o nafukování textu. Nap°. v¥ta
(strana 11) �Její d·kaz je nap°íklad v jedenácté sekci t°etí kapitoly knihy
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Linear Operators od Dunforda a Schwartze [8] (d·sledek 6 na stran¥ 187).�
by jist¥ ²la zkrátit na pouhé �Její d·kaz je nap°íklad v [8, D·sledek 6,
strana 187]� £i (pokud bychom cht¥li být jazykov¥ líbiv¥j²í) �Její d·kaz je
nap°íklad v [8] na stran¥ 187 (D·sledek 6).� �e se jedná o knihu, kdo ji
napsal a jak se jmenuje, se dozvíme z referencí, které tam od toho jsou.

• T : X → Y ($T\colon X\to Y$) vypadá myslím lépe neº T : X → Y
($T: X\to Y$).

• Myslím, ºe vhodn¥j²ím p°ekladem termínu �function norm� neº �funkcionální
norma� je �funk£ní norma�. Zejména s p°ihlédnutím ke kontextu.

• V poznámce pod De�nicí 2 by funkce m¥ly být nejenom nezáporné, ale i
m¥°itelné.

• Kdyº se na stran¥ 6 zmi¬ují Lorentzovy prostory Lp,q, je t°eba býti více
opatrný s p°ípadem p = 1. Pokud symbol Lp,q zna£í to samé, co ve zdroji [1],
který je v práci citován, potom L1,q je Banachových prostorem funkcí (BFS)
pouze pokud q = 1 (a splývá tedy s L1). Pro jiné hodnoty q není L1,q ani
ekvivalentní BFS (ve skute£nosti ani Banachovu prostoru). Je také ²koda
neumoºnit q = ∞, protoºe prostory Lp,∞ (tzv. slabé Lp prostory), p ∈
(1,∞), jsou jedny z nejd·leºit¥j²ích BFS (p°esn¥ji bychom m¥li °íci, ºe jsou
to prostory funkcí ekvivalentní BFS ve smyslu [1, Kapitola 4, Lemma 4.5];
stejná poznámka platí pro prostory Lp,q, 1 < p < q ≤ ∞). Prostor L1,∞

je také velmi d·leºitý, ale ten není ekvivalentní BFS (a ani Banachovu
prostoru).

• Ve V¥t¥ 10 se p°edpokládá absolutní spojitost norem v²ech funkcí, které se
v ní vyskytují, coº autor vºdy, kdyº v¥tu pouºívá, ov¥°uje/zmi¬uje. Zkou²el
si autor tento jednoduchý výsledek, který Grobler (jehoº práce je pouºita
jako reference) zmi¬uje �jen tak mezi °e£í� , rozmyslet a p°ípadn¥ dokázat?
P°edpoklad absolutní spojitosti norem totiº k ni£emu není (a asi ani není
d·vod to o£ekávat). Pokud funkce fn konvergují k f v Lϱ, potom je snad-
ným d·sledkem Hölderovy nerovnosti, ºe fn konvergují v mí°e k f na kaºdé
m¥°itelné A takové, ºe ϱ′(χA) < ∞. Odtud uº je jen kousek k poºadovanému
výsledku.

• Striktn¥ vzato v (3.17) (a podobn¥ v (3.27)) dostáváme nerovnost 0 < 0,
pokud x nenáleºí Ak0

. Tyto nerovnosti ale zmi¬uji spí²e proto, ºe se v nich
bodov¥ vyhodnocují funkce z BFS, p°i£emº se tvrdí, ºe platí v kaºdém bod¥.
Jelikoº pracujeme pouze s t°ídami ekvivalence, bylo by bezpe£n¥j²í (pokud
nemáme n¥jakou konvenci, jak volíme reprezentanta) mluvit o skoro v²ech
bodech.

• Na stran¥ 28 pod (3.36) se tvrdí �Na funkci χ[0,x] p°itom m·ºeme nahlíºet
jako na funkci prom¥nných x a t, která v²ak závisí pouze na prom¥nné
x.� To je podle m¥ ne²´astná formulace, jelikoº to vyznívá, jako by funkce
t 7→ χ[0,x](t) byla pro pevné x konstantní.

• Na pravé stran¥ (3.38) by m¥la být absolutní hodnota i okolo integrálu,
protoºe (tak jak je nerovnost formulována) m·ºe být y < x.

• Mezi (3.44) a (3.45) se z omezené £íselné posloupnosti vybírá konvergentní
podposloupnost. Na tom by nebylo nic ²patného, kdyby se nejednalo o kon-
stantní posloupnost (dokonce nulovou), jak je patrné z její de�nice a hlavn¥
je explicitn¥ zmín¥no o pár °ádk· vý²e. Vybírat konvergentní podposloup-
nost z konstantní posloupnosti mi p°ijde pom¥rn¥ matoucí (a zbyte£né), i
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kdyº chápu autor·v (pravd¥podobný) zám¥r demonstrovat obecný induk£ní
krok.

• Myslím, ºe stojí za zváºení, zda literaturu spí²e ne°adit podle p°íjmení
autor(a)/(·) neº podle po°adí výskytu v textu. P°ece jenom £lov¥k lépe
odhadne, kde zhruba hledat písmeno L, neº jaké bylo po°adí, kdy se refe-
rence poprvé objevila (u práce s osmi referencemi to není takový problém,
ale ob£as jich bývají desítky).

• Líbilo se mi, ºe autor v samém záv¥ru správn¥ vystihl omezení/nedostatek
V¥ty 25, která by se dala povaºovat za hlavní výsledek. Následn¥ uvaºuje
známý Volterr·v operátor a poznamenává, ºe k d·kazu jeho kompaktnosti
na L1([0, 1]) je pot°eba bu¤ pouºít V¥tu 24, nebo jeho kompaktnost dokázat
n¥jak jinak. Autor poté za pouºití elementárních prost°edk· (bez V¥ty 24)
dokáºe poºadovanou kompaktnost. To m¥ vede ke dv¥ma otázkám, na které
by autor mohl b¥hem obhajoby odpov¥d¥t. Um¥l by autor kompaktnost do-
kázat n¥jak snadno za pouºití V¥ty 24? Problém samoz°ejm¥ je, jak dostat
bodovou konvergenci. To je problém, který se (ob£as p°evle£en¥) objevuje
p°i zkoumání kompaktnosti r·zných operátor· ve sv¥t¥ BFS a obecn¥ se
jedná o n¥co, co £lov¥k musí prost¥ �n¥jak dokázat/získat� , neº m·ºe vý-
sledky podobné V¥t¥ 24 pouºít. Kdyº uº ale autor má k dispozici V¥tu 24
a dokázal kompaktnost na L1([0, 1]), um¥l by uº snadno dokázat výrazn¥
siln¥j²í výsledek, a to ºe Volterr·v operátor je kompaktní z L1([0, 1]) do
Lp([0, 1]) pro kaºdé p ∈ [1,∞)? Místo Lp([0, 1]) by se dal psát libovolný
BFS Lϱ([0, 1]) mající jisté vlastnosti.

I p°es uvedené p°ipomínky se mi práce líbila a jsem p°esv¥d£en, ºe spl¬uje ná-
roky kladné na bakalá°skou práci studenta MFF UK a doporu£uji ji uznat jako

bakalá°skou práci.

Zden¥k Mihula
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