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Shrnutí obsahu práce

Práce v první kapitole shrnuje klasická tvrzení týkající se funkcí první Baireovy třídy. V druhé 
kapitole pak představuje novější výsledky týkající se charakterizace této třídy funkcí.

Celkové hodnocení práce

Téma práce.  Téma bylo přiměřeně náročné.

Vlastní příspěvek.  Příspěvek autora spočívá v kompilaci známých výsledků.

Matematická úroveň.  V práci se vyskytuje velké množství převážně drobných chyb a 
nepřesností a to především v první (lehčí) kapitole. Také jsou některé kroky v důkazech 
nedostatečně vysvětleny.

Práce se zdroji.  Práce se zdroji je velmi špatná. Autor má v seznamu použité literatury 4 
položky, ale v práci se odkazuje jen na dvě z nich. Odkazy jsou navíc poměrně dobře ukryty. 
Neznalý čtenář by mohl po zběžném projití práce nabýt dojmu, že autor vše udělal sám. Bylo 
by pěkné, pokud by student při obhajobě dovysvětlil, co odkud čerpal, případně, co udělal 
sám.

Formální úprava.  Formální úprava práce je rozporuplná (spíše dobrá). Na jedné straně je práce
pěkně a srozumitelně rozčleněna a sepsána, ale na druhé straně se zde vyskytují překlepy 
(například v první větě v abstraktu). 

Závažnější připomínky a otázky, na které by měl student odpovědět při obhajobě:

1. Práce se zdroji – viz. Výše. V celé práci se nalézají pouze 2 odkazy. V důkazu Věty 7 je

napsáno, že tento důkaz lze nalézt v [3] a za důkazem hlavní Věty 12 je poznámka, kde 
je napsáno, že se jedná o podrobnější verzi původního důkazu z [4].

2. V důkazu Věty 3, řádek 6_13 se tvrdí, že g(z) je prvkem uzávěru množiny gg^{-1}(F).

Toto je dle mého názoru zcela zásadní část důkazu a měla by být náležitě vysvětlena.

Ostatní připomínky a otázky:

1. (iii)^6: Překlep v abstraktu.

2. 4^9: Vzhledem k míře pečlivosti, se kterou jsou ostatní věci v této části dokazovány, tak 
by mělo být někde zmíněno, že množina F je uzavřená, x není v F a proto dist (x,F)>0.

3. Důkaz Lemma 1, část 2: Není dokázáno pro x=1, m>2. 4^15 by mělo být x>1.

4. 5^9: Špatné značení. Lepší by bylo dát C_{n,k}, m_{n,k}.

5. 5^11: Překlep: místo k má být n.

6. 5^13: Místo C_n by mělo být něco jiného (viz problém se značením).

7. V Definici 2 se vyskytuje neznámý objekt a. Pravděpodobně to má být spočetný ordinál 
větší než 0.

8. Ve znění Věty 3 má být, že J je neprázdná.

9. 6^17: Slovo „lze“ ve větě nedává smysl.

10. 7_16: Důkaz toho, že D_n je F_s je zbytečně složitý. Navíc je proveden dvakrát. Jednou 
na 7_21 až 7_17 a podruhé na 7_15 až 7_10. Přitom je to okamžitě vidět z formule na 
řádku 7_15 a Lemma 1.

11.  Ve Větě 2 se opět vyskytuje neznámý objekt a.



12. 8^1: Autor zde tvrdí, že existují nějaké množiny a předpokládá, že si čtenář domyslí, že 
se tyto množiny budou nadále označovat jako F_ni.

13. Bylo by pěkné, pokud by autor dělal mezi indexy čárky (místo F_{ni} psal F_{n,i}).

14. 8^8: Mělo by být [n,i] je prvkem N^2 místo ni  je prvkem N^2.

15. 8^10: Mělo by být F^*_ni místo F_n.

16. 8^15:  Mělo by být n_0 místo n.

17. 8^17: Dovysvětlit.

18. V Lemmatu 5 se opět vyskytuje neznámý objekt a.

19. 9^2: Mělo by být A místo X.

20. 9^7 až 9^17: Zbytečně složité, nejasné a nepřesné.

21. 9^18: Problém ve značení. y_n už používáme na něco jiného.

22. 9^20: To, že A_k a B_k jsou multiplikativní třídy α + 1 vyžaduje zdůvodnění. Potřebujeme
vědět, že pro f Baireovy třídy a je |f(x)-c| také Baireovy třídy a.

23. 10_7: Mělo by být n místo m.

24. 11^4: Jednak je tu překlep, jednak není zřejmé, zda množina X obsahuje pouze množinu
Y a bod x_0 a nebo zda obsahuje ještě něco navíc.

25. 11^7: Není definováno d(x_0,y) pro y prvkem Y.

26. 14^2: Nerovnost by chtělo vysvětlit.

27. 14^10 až 14^12: Vyskytuje se zde „nekonečné souvětí“. Bylo by asi lepší ho rozdělit do 
samostatných vět.

28. 14^16: Autor zde mluví o nějaké posloupnosti, ale je na čtenáři, aby si domyslel, jaká 
posloupnost to je.

29. 14_8: F má být neprázdná.

30. 15^12: Existenci c prvkem F_K průnik U atd. by bylo dobré vysvětlit.

Závěr

Práci považuji za hraniční a v případě rozumné obhajoby ji doporučuji uznat jako bakalářskou 
práci.
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