
Oponentský posudek balalá°ské práce

Mat¥j Novotný: �Operátory skládání na prostorech funkcí�

P°edloºená práce se zabývá vlastnostmi operátor· skládání (tj. operátor· tvaru f 7→ f◦ϕ) na prostorech
spojitých funkcí na kompaktu a na prostorech Lp pro 1 ≤ p < ∞. Zkoumá se, kdy je takový operátor
prostý, na, kompaktní, jaké má spektrum a podobné otázky. Téma je zajímavé, struktura práce je dobrá
a p°irozená, nicmén¥ práce obsahuje n¥kolik nep°ehlédnutelných chyb závaºn¥j²ího charakteru. Zejména
jde o tyto chyby:

1. Strana 6, konstrukce posloupnosti {fn}:
(i) K tomu, aby funkce fn m¥ly disjunktní nosi£e, by bylo t°eba, aby mnoºiny Un byly disjunktní. To

zajistit lze, ale v práci to zaji²t¥no není.
(ii) Disjunktnost nosi£· funkcí fn není ov²em pot°ebná.
(iii) Podstatné je nikoli jaká je vzdálenost funkcí fn, ale vzdálenost jejich restrikcí na ϕ(L). Ta je ov²em

alespo¬ 1, protoºe body an pat°í do ϕ(L).

2. Strana 14-15: D·kaz je ²patn¥. Podrobn¥ji:
(i) V první £ásti se správn¥ dokáºe, ºe µ(Z) = 0 pro kaºdý cyklus Z. Z toho se usuzuje, ºe µ(K) = 0,

a z toho pak implicitn¥, ºe µ = 0. Ani jeden z t¥chto krok· není správný. První proto, ºe cykl· m·ºe být
nespo£etn¥ mnoho, druhý proto, ºe nejde o nezápornou míru.

(ii) Tvrdí se, ºe funkce d je spojitá. D·kaz není správný. Je dokázáno jen, ºe restrikce d na kaºdou z
mnoºin Zi je spojitá. Implicitn¥ se pak pouºívají neov¥°ené vlastnosti funkce x 7→ nx. Protoºe k d·kazu
borelovskosti mnoºin Zi se pouºívá spojitost d, je i tento d·kaz ²patn¥.

(iii) De�nice αj na stran¥ 15 je zapsána podivn¥, m¥la by se zapsat pomocí restrikce µ na Zj . Tím
pádem i d·kaz, ºe α je ta správná míra, je podivný. Co to znamená, ºe pravá strana má �na Zj� n¥jaký
tvar? Op¥t jde asi o restrikci µ na Zj . Je t°eba pouºít invarianci Zj v·£i ϕ. Ta je sice z°ejmá, ale musí se
explicitn¥ pouºít.

(iv) V²e lze opravit: Nejprve dokázat, ºe mnoºiny Zn jsou borelovské a invariantní. Invariance je z°ejmá,
borelovskost plyne snadno z de�nice: Zn = {x : ϕ(x) 6= x, . . . , ϕn−1(x) 6= x, ϕn(x) = x}, tedy Zn je
rozdílem dvou uzav°ených mnoºin. Pak ukázat, ºe kaºdá kompaktní podmnoºina Zn má (za p°edpoklad·
na první polovin¥ strany 14) nulovou míru. Argumenty na stran¥ 15 je pot°eba správn¥ p°epsat s pouºitím
vhodných restrikcí.

3. Strana 19, Tvrzení 2.5: P°edpoklady jsou velmi silné, aº zbyte£n¥. D·kaz je navíc ²patn¥. Nelze
p°edpokládat, ºe mnoºiny Di jsou po dvou disjunktní a ºe to jsou v²echny mnoºiny kladné míry. To
proto, ºe sjednocení t¥chto mnoºin mají také kladnou míru. Správn¥j²í formulace by byla, ºe míra ϕα
nabývá jen kone£n¥ mnoha hodnot - pak jde o atomickou míru vyjád°itelnou pomocí kone£n¥ mnoha
atom·.

4. Strana 22, d·kaz Tvrzení 2.10: Na °ádku 4 zdola se pouºívá, ºe spojité zobrazení na uzav°ené
mnoºin¥ nabývá minima. To je nepravdivé tvrzení. Funkce h spl¬ující Th = χA s minimální normou
nemusí existovat. To ale v·bec nevadí, sta£í správná práce s de�nicí in�ma.

Krom¥ t¥chto závaºn¥j²ích chyb je v práci i n¥kolik drobn¥j²ích nedostatk·, ne zcela vhodných formulací
a neobratných postup·. Nap°íklad:

(i) V Kapitole 1 se p°edpokládá, ºe se pracuje s metrickými kompaktními prostory. Existence metriky
se na n¥kolika místech pouºívá bez °e£í (t°eba na stran¥ 4 p°i volb¥ fx). Cht¥lo by to pouºití tohoto
p°edpokladu explicitn¥ komentovat. Stálo by za úvahu i zamyslet se nad pot°ebností tohoto p°edpokladu.
Myslím si, ºe pot°ebný není.

(ii) Strana 7: Je z°ejmé, ºe ‖T‖ = 1, a tedy ν(T ) ≤ 1. Není pot°eba pouºívat Beurling·v vzorec. A
kdyº uº se pouºívá, je snadné si v²imnout, ºe ‖Tn‖ = 1 pro kaºdé n, a tedy ν(T ) = 1. Pozorování, ºe 1
je vlastním £íslem, je samoz°ejm¥ zajímavé téº.
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(iii) Strana 10, °ádek 3-4: Asi má být d < nx, cht¥lo by to zd·raznit, ºe se pouºívá de�nice gj(a).
(iv) Strana 11, dolní polovina: Zkoumat surjektivitu není pot°ebné. Je-li K kone£ný, je dimC(K) <∞,

a tedy σ(T ) = σp(T ) (operátor λI−T : C(K)→ C(K) je prostý, práv¥ kdyº je na; jak je známo z lineární
algebry).

(v) Strana 12, poslední °ádek: Zápis mnoºiny není jasný, m¥lo by tam být napsáno �λny = 1 pro n¥jaké
y ∈ K�.

(vi) Strana 16, °ádek 9 zdola: Formulace �pro kaºdou f ∈ [f ]� není ²´astná � f se pouºívá ve dvou
významech.

(vii) Strany 19-20: Jsou zde dv¥ tvrzení stejného £ísla 2.5.
(viii) Strana 21, °ádky 1-4: To není p°esné. Ta de�nice °íká, ºe pro kaºdé Y kladné míry je ϕ−1(Y ) také

kladné míry. Obrazem nemusí být celé X. ϕ také nemusí být surjektivní, nap°íklad m·ºe být surjektivní
aº na mnoºinu míry 0. Nebo jen K \ ϕ(L) m·ºe mít nulovou vnit°ní míru (nemusí to být m¥°itelná
mnoºina).

Záv¥r: Struktura práce je dobrá. Matematickou práci s elementárními pojmy uchaze£ zvládá dob°e,
ale práce s pokro£ilej²ími pojmy (jako míra nebo borelovské mnoºiny) vykazuje váºné nedostatky. To
je v práci, kde práce s mírami pat°í k hlavním témat·m, na pováºenou. Dále n¥které otázky nejsou
dotaºené, i kdyº by dotáhnout je bylo nepochybn¥ moºné (nap°íklad dvojice tvrzení s £íslem 2.5 není
úpln¥ uspokojující), takºe práce trochu p·sobí usp¥chaným dojmem. Nicmén¥ práce dle mého názoru
spl¬uje p°edpoklady kladené na bakalá°skou práci. Navrhuji hodnotit ji známkou dob°e. V p°ípad¥
vynikající obhajoby, zejména prokáºe-li uchaze£, ºe rozumí uvedeným p°ipomínkám a práci s mírami,
bylo by moºné i hodnocení velmi dob°e.
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