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Práce zpracovává kompilačním způsobem nedávný výsledek W.Arvesona o exis-
tenci Šilovova ideálu pro separabilní operátorový systém. Tento výsledek je nekomu-
tativní verzí věty o existenci Šilovovy hranice pro separabilní prostor spojitých funkcí
na Hausdorffově kompaktním prostoru. Důkaz Arvesonova výsledku mobilizuje netri-
viální a rozsáhlý aparát teorie operátorových algeber a úplně pozitivních zobrazení. V
první kapitole jsou uvedeny základní pojmy a konstrukce teorie C∗-algeber. V kapitole
druhé je uveden pojem hraniční reprezentace C∗-algebry vzhledem k jejímu operáto-
rovému podprostoru a základní koncept haraničního a Šilovova ideálu. Je ukázáno, že
v komutativní případě vede pojem hraničního ideálu k Šilovově hranici. Dále je doká-
zán starší Arvesonův výsledek říkající, že pokud má daný operátorový systém hodně
hraničních reprezentací, pak má Šilovův ideál. Celá práce pak směřuje k důkazu, že
toto platí v případě separabilního operátorového systému. V kapitole tři se pojednává
o úplně pozitivních unitálních zobrazeních (UCP), jejich uspúořádání a maximalitě. Je
zde dokázána existence maximální dilatace pro UCP zobrazení na separabilním ope-
rátorovém systému. Kapitola 4 hezky prezentuje základní výsledky o BW topologii a
ukazuje metrizovatelnost této topologie pro separabilní operátorový systém. Kapitoly
5 a 6 se zabývají měřitelnými systémy UCP zobrazení a direktními integrály Hilberto-
vých prostorů a operátorů. Konečně kapitola 7 prezentuje závěrečnou Arvesonovu větu
syntézou dříve zavedeného aparátu.

Na práci je třeba ocenit netriviálnost studované problematiky. Mnohé argumenty
v původních článcích, ze kterých diplomová práce vychází, jsou pouze načrtnuty. Di-
plomantce se v mnoha případech podařilo tyto argumenty rozpracovat tak, že jsou pří-
stupné i neexpertům v teorii operátorových algeber. Přesto všechno však není v diplo-
mové práci podán úplný důkaz Arvesonova výsledku, což je škoda. Například závě-
rečné argumenty a použití teorie multiplicity mohly být dotaženy do úplného konce.
Celkově však konstatuji velice dobrou úroveň práce i znalost problematiky.

Připomínky, překlepy, apod.

1. Str. 11, Věta 1.25: ϕ̂ má být definováno na X ⊗ Y .

2. Str 18, horní část: Skutečnost, že pozitivní násobek projekce je positivní, by se
neměl dokazovat takto speciálně. Stačí se odkázat na obecný fakt, že positivní
prvky tvoří kužel.

3. Důkaz Tvrzení 1.45: K použití Stinespringovy věty je třeba nejdříve použít Ar-
vesonovu extenžní větu - toto není v důkaze zmíněno.

4. Ve Větě 2.3. na str. 22, má být ϕ definováno na A.

5. str. 25, l. 7: průnik jader.... (chybí slovo)
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6. V Pozorování 3.2, str. 29, je konstatováno, že UCP zobrazení je samoadjungo-
vané. Tato skutečnost platí pro obecné positivní zobrazení a zdůvodní se rozkla-
dem obecného prvku C∗-algebry na reálnou lineární kombinaci čtyř positivních
prvků. Používat silnou Stinspringovu a Arvesonovu větu je zde neadekvátní.

7. Tvrzení 4.2, str. 49, není správné, WOT a SOT nesplývají na celém B(H).

8. U definice seminorem WOT topologie na str. 39 scházejí absolutní hodnoty.

9. U definice Hilbertovského svazku (Def. 5.1), je matoucí značení H = {Hx, x ∈
X}. H je sjednocením těchto množin. Dále by mělo být zdůrazněno, že speci-
fikace zobrazení p v bodu (ii) je součástí definice Hilbertovského svazku, to se
týká i Lemma 5.25.

10. str. 59, l. -4: Má býti: p−1(x) = UCP (S, B(H)).

11. p. 75, l. -6, Má býti B(X, K).

29.8.2011, Jan Hamhalter
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