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Integrální reprezentace operátorových algeber.

Předložená diplomová práce je rešeršní prací soustředěnou na problematiku
integrálních reprezentací stavů na C∗-algebrách. Zpracování této části teorie ope-
rátorových algeber vyžaduje shrnout značný materiál z jejích základů i souvi-
sejících oblastí analýzy (teorie míry, teorie operátorů, konvexní analýzy, teorie
Banachových a Hilbertových prostorů, atd.). Domnívám se, že tohoto úkolu se
diplomant zhostil dobře a vznikla tak souhrnná práce, která může pomoci čtenáři
efektivně se seznámit s danou problematikou. Teorie pojednaná v práci je přitom
vysoce netriviální a diplomant tak prokázal matematickou erudici a schopnost
vhledu do složité problematiky.

Pro případné pokračování studia v této oblasti a možného dalšího vylepšení
textu uvádim následující připomínky. Doporučil bych rozšířit kapitolu o inte-
grální dekompozici reprezentací tak, aby využila výsledků z integrální reprezen-
tace stavů a tímto vzniklo ucelenějšímu pojednání. Doporučuji zvážit použití ně-
kterých značení (von Neumannova algebra reprezentovaná na daném Hilbertově
prostoru, značení vektorových fukcionálů). Notace použitá ve studii je totiž od-
lišná od běžných zvyklostí v teorii operátorových algeber a znesnadňuje orientaci
v textu. Rušivě na mě také působilo střidání tučného a normálního písma v mate-
matických výrazech. Další poznámky jsou uvedeny v seznamu níže.

Připomínky, překlepy, apod.

1. str. 12 – Definice morfismu mezi C∗-algebrami: Zde je zbytečné uvádět
požadavek morfismu vůči struktuře Banachových prostorů. Toto je splněno
automaticky.

2. str. 31 – Zavedení Kroneckerova delta. Zde a
˙̇ závisí na (i, j).
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3. Str. 44 – Pozorování 71: Zde se při odvození skutečnosti, že norma je kří-
žová, vyjadřuje tato norma jako příslušné supremum jen přes přes jednodu-
ché tensory. Ty však nejsou husté v jednotkové kouli, hustý je jejich lineární
obal.

4. Str. 45 – Definice projektivního tenzorového součinu: Zde A1 ⊗ A2 neni
C∗-algebra jak se tvrdí.

5. str. 47 – Věta 80: Zde by bylo dobré říci, že %̃ je reprezentace. V poslední
fázi důkazu je argumentováno, že %̃ zobrazí jednotkovou kouli na jednotko-
vou kouli. K tomu nestačí slabá Věta 63, ale je třeba Kaplanského věta o
hustotě říkající, že pro ∗ algebru operátorů je její jednotková koule silně ∗
hustá v jednotkové kouli slabého uzávěru celé algebry.

6. str. 49; V definici nosné projekce je, zdá se, prohozena pravá a levá varianta.

7. str. 50 – poz. 86, řádek 5: Má být H̃ = %̃(pF )[Hu].

8. str. 87: Nemá být ve Větě 87 předpoklad, že A von Neumannova algebra?

9. str. 56 – poslední řádek: Mělo by se ukázat, že Bc je dobře definovaná, tj.
že nezávisí na volbě a, b.

10. str. 58 – předposlední řádek důkazu: Zde mají být v sumě písmena y místo
x.

11. str. 59 – začátek důkazu: Má být < %ϕ(A)ξϕ > .

12. str. 61 – Lemma 20, 1. řádek důkazu: Zde má být, 0 ≤ µi ≤ 2µ.

13. str. 63 – důkaz Věty 105: Na začátku se píše, že pozitivní funkcionál je
prostý, to ale neni skoro nikdy možné.

14. str. 65: ve výpočtu (enx)(ξϕ) se objevuje θν(f), pro f z L2, což není defi-
nováno.

15. str. 66: Má být z hustoty CC(S(A))− CC(S(A)) v C(S(A)).

16. str. 67 – důkaz Věty 109: Definice Φ neni formálně dobře a je matoucí. Lépe
by bylo napsat Φ = δω ⊗ ω.

17. V posledním výpočtu na str. 68 je lépe psát ε(f ⊗ a) než f ⊗ ε(a).
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18. str. 68: Kanonické vnoření A do tensorového součinu CA má být

i : a → 1C(S(A)) ⊗ a .

19. str 71 – Definice. Měl by se předem zavést symbol
∫

S
~u dµ.

V Praze, 10.9.2013,
Jan Hamhalter
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