
Posudek doktoranda Mgr. Ondøeje Kurky ¹kolitelem
Ondøej Kurka se po krátké dobì po zadání prvního otevøeného problému, který

se týkal deskriptivní povahy mno¾iny bodù subdiferencovatelnosti (byl formulován
L. Zajíèkem v èlánku publikovaném v roce 1991 a jen èásteènì øe¹en ¹kolitelem a M.
Laczkovichem), ukázal jako nesmírnì talentovaný student se schopností velmi rychle
pochopit podstatu problému, seznámit se s relevantními metodami a samostatnì
problémy øe¹it. V pøípadì zmínìného problému do¹el postupnì k úplné charakte-
rizaci prostorù (jde o reexivní prostory), na kterých mají spojité funkce borelov-
skou mno¾inu bodù subdiferencovatelnosti (ta je automaticky jisté nízké borelovské
tøídy). To je obsahem první kapitoly pøedkládané práce. Kromì toho v dal¹ím pub-
likovaném èlánku citovaném jako [15] se zabýval borelovskou tøídou tìchto mno¾in
a konstruoval pøíklad, který ukazuje, ¾e obdr¾ený výsledek o borelovské tøídì nelze
vylep¹it na prostoru dimenze alespoò 3. Tato publikace není souèástí pøedkládané
práce. Ve druhé kapitole øe¹í autor problém o borelovských tøídách mno¾in normu
nabývajících funkcionálù na striktnì konvexních prostorech. Problém polo¾ili G.
Debs, G. Godefroy a J. Saint Raymond ve svém èlánku v roce 1995. Ukázal, ¾e
na ka¾dém separabilním nereexivním Banachovì prostoru lze nalézt ekvivalentní
striktnì konvexní normu tak, aby mno¾ina normu nabývajících funkcionálù, která
je nutnì borelovská, nebyla pøedepsané borelovské tøídy. Jde o kombinaci netri-
viálních metod deskriptivní teorie a geometrie Banachových prostorù. (O. Kurka
rovnì¾ øe¹il iniciativnì druhý problém z èlánku z roku 1995, ten v¹ak ji¾ byl øe¹en
R. Kaufmanem.) Problematika øe¹ená ve tøetí kapitole vychází z otázky polo¾ené
L. Zajíèkem a mého øe¹ení publikovaného v roce 1997 i s otevøenými problémy.
Jde o "binormalitu", jistou pøirozenou vlastnost dávající do souvislosti slabou a
normovou topologii Banachova prostoru. O. Kurka dokázal zodpovìdìt vìt¹inu pøi-
rozených otázek. Za zdùraznìní stojí, jak dokázal samostatnì analyzovat problém
a postupnì vylep¹ovat dosa¾ené výsledky. Polo¾il si dále otázku o "binormalitì"
mezi bodovou a normovou topologií pro duály Banachových prostorù a ukázal, ¾e
jisté její zeslabení charakterizuje Asplundovy prostory. Kromì zmínìných výsledkù
z vìt¹í èásti obsa¾ených v pøedlo¾ené práci, dosáhl O. Kurka dal¹í výsledky, které
nejsou ve srovnání s tìmi zahrnutými do disertaèní práce ménì významné. Øe¹il dva
problémy, se kterými se seznámil na semináøi z teorie reálných funkcí. Jeden, který
øe¹il spoleènì s D. Pokorným, se týkal poznámky ¹kolitele, C. Weila a L. Zajíèka k
práci J. Malého o Darbouxovì vlastnosti derivací funkcí více promìnných. Dal¹í, se
kterým se seznámil pøi pøedná¹ce M. Csoernyei na semináøi, se týkal výjimeèných
bodù vzhledem k Lebesgueovì vìtì o bodech hustoty. Ten v koneèné podobì do-
øe¹il a zaslal k publikaci nedávno. Jeho asi ètyøicetistránkový dùkaz dává pøesnou
hodnotu jisté velièiny. Nìkolik matematikù dosáhlo postupnì vylep¹ení jejích dol-
ních a horních odhadù (vèetnì nepublikovaného prvního výsledku na toto téma od
O. Kurky). O. Kurka tedy dle mého prokázal, ¾e je schopen samostatnì vìdecky
pracovat. Kromì øe¹ení v¹ech problémù, se kterými byl seznámen ¹kolitelem, se na-
víc vìnoval dal¹ím problémùm, se kterými se setkal a dosáhl pøi jejich øe¹ení dal¹í
pozoruhodné výsledky.
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