
Posudek bakalářské práce "ModifikaceWhitneyovy C1 rozšiřovací věty"
studentky Olesya Dovhoruk

Shrnutí obsahu práce dle autorky a dle oponenta.
Autorka v abstraktu říká, že práce zkoumá možnost vypustit některý z před-

pokladů Whitneyovy věty a že dokazuje věty založené na zesílení (neboli modi-
fikaci) předpokladů Whitneyovy věty. (V úvodu pak k tomuto říká, že hlavním
úkolem práce jsou modifikace Whitneyovy věty, které se týkají zesílení předpokladů
Whitneyovy věty.) Závěrem abstraktu se říká, že práce charakterizuje na omezené
otevřené množině funkce, které lze hladce rozšířit, a uvádí nutnou a postačující
podmínku.

Tvrzení 13 skutečně ukazuje, že předpoklad spojitosti funkce lze vypustit, ne-
boť plyne ze zbylých předpokladů Whitneyovy věty. Autorka tvrdí, že ukáže, že
spojitost "zobecněného diferenciálu d"lze vynechat jen pro rozšiřování funkcí jedné
proměnné. Pozitivní výsledek jsem našel ve Větě 19 (jejíž důkaz vyžaduje drobnou
korekci - viz později). K tomu, že spojitost d není důsledkem ostatních předpokladů,
jsem našel jen Poznámku 6, která to tvrdí bez důkazu a bez odkazu.

Dalším hlavním výsledkem (možná hlavním výsledkem vůbec) je domnívám se
to, že předpoklady Whitneyovy věty lze nahradit "Fichtěngol’covými"na kompaktní
konvexní množině s neprázdným vnitřkem. "Fichtěngol’covy"předpodpoklady jsou
slabší (viz Tvrzení 34) pro funkce na uzavřené konvexní množině s neprázdným
vnitřkem, tedy za silějšího předpokladu na množinu, a neimplikují obecně existenci
hladkého rozšíření (Příklad 3). V tomto případě tedy určitě nelze apriori mluvit o
zesílení předpokladů. Pro některé speciální případy množin uvažovaných ve Fichtěn-
gol’cově učebnici, je proveden důkaz té části některých Fichtěngol’cových tvrzení,
která se týkají první derivace a v případě rozšiřování z poloroviny nejde o úplně
lehké cvičení. Mohlo být ovšem provedeno jednodušeji. V čem přesně spočívá zjed-
nodušení důkazu z [1] a o jakém tvrzení je v úvodu řeč, jsem se z práce nedověděl.

Charakterizaci, o které je řeč v posledním odstavci abstraktu jsem nenalezl.
Možná má autorka na mysli nějakou přeformulaci Věty 36, která navíc předpokládá
konvexitu množiny a naopak nepředpokládá explicitně existenci limit parciálních
derivací.

Téma
Téma bakalářské práce je ideální. Umožňuje studentce seznámit se s netriviál-

ními výsledky. Vyžaduje především orientaci v tématice, přímočaré aplikace vět a
umožňuje samostatné provedení několika o něco méně přímočarých důkazů tvrzení
navazujících na výsledky obsažené v literatuře. Zadání dávalo též možnost uvést
několik příkladů (některé jsou uvedeny).

Vlastní příspěvek
Nedokáži posoudit podíl studentky na myšlenkách důkazů Tvrzení 26, Věta 29 a

Věty 32, které považuji za stěžejní a zřejmě se nevyskytují v této podrobné formě
v citované literatuře (nasvědčuje tomu i větší množství překlepů právě v těchto
důkazech).

Matematická úroveň
Přímé aplikace vět jsou prováděny nezvykle těžkopádně. Uvedené definice a uží-

vaná tvrzení nejsou zcela vyváženě zvolena. V několika důkazech se užívají postupy,
které spíš patří do známých definic a tvrzení v úvodu. Obtížnější důkazy jsou ne-
obratně motivovány a formulovány v úvodu, jinak je provedení korektní až na řadu
drobných překlepů či drobných formálních pochybení.
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Práce se zdroji.
Výsledky z citace [1], o kterých se mluví v úvodu, nejsou asi nikde jinde citovány

ani vysvětleny. Studentka dokazuje některé speciální případy výsledků z Fichtěn-
gol’covy učebnice ovšem podrobněji, i když ne nejjednodušším možným způsobem,
který se přirozeně nabízí.

Připomínky a otázky k prezentaci látky podrobněji.
1. Poznámka k části 1.1 Základní definice a věty. Výběr definic a tvrzení, které

se uvádějí někdy s odkazem, někdy s důkazem, někdy bez čehokoliv, nepůsobí zcela
logicky. Např. je definována limita funkce vzhledem k množině, ale symbol pro ni se
užívá bez odkazu na definici. Neuvádí se definice stejnoměrné spojistosti, která se
užívá i s odvoláním se na "delta z definice". Uvádí se důkaz stejnoměrné spojitosti
zobrazení kompaktní množiny do eukleidovského prostoru s odvoláním se na jed-
nodimenzionální případ a na definici (zřejmě je míněna pro mne neobvyklá definice
pomocí stejnoměrné spojistosti složek?, co je pak δ z definice např v důkazu Věty
32, str. 31?). Důsledek 2 je za Větou 7. Jde ale asi o důsledek věty 6? Tvrzení o
spojitosti v bodě diferencovatelnosti se uvádí později než v úvodu trochu neorga-
nicky. Věta 10 o přírůstku je přepsána z literatury. Její zesílení, které bude potřeba
později, se dokazuje z Věty 9 implicitně až jako součást důkazu Věty 32.

2. Věta 9 je zřejmě omylem chybně formulována.
3. Přesnější formulací Definice 8 by bylo "... pokud: existuje L : M → Rn takové,

že ..."
4. Přesnější formulací v Definici 9 by bylo "existuje d : M → Rn takové, že (2 )d

je spojité a (3) ...
5. Důsledek 3 má chybný důkaz (proč y ∈ Kδ?). Navíc jeho znění předpokládá

existenci d spojitého. Na důsledek se odkazuje důkaz spojitosti d (Věta 19). Formu-
lace Důsledku 3 by měla být upravena. Namísto "důsledku definice"bych zde spíš
doporučoval termín Tvrzení, nebo zde ještě lépe Lemma, což je snad obvyklejší.

6. V Poznámce 3 je "pokud"triviální, asi má být "právě když"?
7. Poznámka za Důsledkem 3 a další užívání R(y, x). Lepší by i dále bylo při

prvním použití R(y, x) v nové konstelaci popsat indexy, vzhledem ke kterým to je
myšleno. Bude se to užívat jen v situaci, kdy jsou splněny všechny předpoklady
C1
W (M) jako v této poznámce? Zrovna zde v Důsledku 3 by se hodilo spojitost d

nepředpokládat (viz výše).
8. Značení D(f,M) je praktické a nevím, proč se tam, kde to je možné, ne vždy

používá (např. důkaz Tvrzení 12, Tvrzení 13).
9. Tvrzení 12 je okamžitým důsledkem Whitneyovy věty. Mělo by být vysvět-

leno, proč se uvádí za ní s jeho elementárním důkazem. Mohlo být hned za definicí
C1
W (M). Důkaz je formálně nedokončený.
10. Ekvivalence v důkazu Tvrzení 13 není korektní. Týká se jen některé nerovnosti

na levé straně? Nejde o důsledek Věty 11.
11. Důsledek 4 je spíš poznámkou k zavedenému značení.
12. V důkazu Věty 16 by mohlo být explicitně řečeno, že podmínky (1) a (2)

jsou též splněny.
13. Tvrzení 17. Formulace "tedy h je spojitá ..."je nadbytečná a nerozumím, proč

se uvádí.
14. Důkaz Věty 18. Nebylo by pro zápis rychlejší rozšířit spojité rozšíření f ′

na [a, b] na celé R triviálně a vzít vhodnou primitivní funkci? (Srovnejte též s
Poznámkou 7.) Každopádně explicitní užívání omezenosti f ′ působí nepřirozeně.
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(Pozn. Důkaz Věty 20 by mohl též vyjít úpravou spojitého rozšíření derivace, bylo
by ovšem potřeba zvolit takové, aby jeho integrál přes interval mezi sousedními Ii
měl správnou hodnotu.)

15. Do znění Věty 19 by bylo vhodné doplnit, že tedy funkci lze hladce rozšířit.
Jinak není patrné, že jde o modifikaci Whitneyovy věty a že její důkaz není na-
hrazen důkazem Věty 19. V důkazu se nelze odvolávat na Důsledek 3, pokud tento
předpokládá spojitost d. Doplňující otázka k Důsledku 3 a Větě 19: Byla v důkazu
použita spojitost f?

16. Poznámka 6. Kde lze najít příklad. Znáte jej?
17. Příklad 2. V příkladu není formulováno, co je cílem či výsledkem. Před Lem-

matem 21 je řečeno, že následující příklad ukáže, že "věta obecně neplatí". Co to
říká a co se tím chtělo říci si umím domyslet až po přečtení Příkladu 2.

18. Ve znění Věty 22 má být F (a) namísto M(a).
19. Tvrzení 26. Definice množiny M je popletená.
20. Důkaz Tvrzení 26. Co znamená "Zřejmě θ = θ(h, k)? Dokážeme-li předpo-

klady 4,5,6, mohli bychom se pro úplnost zmínit o přepokladech 1,2,3.
21. Důkaz Tvrzení 26. Na více místech se mi zdá, že odvolávání se na známé

(většinou výše uvedené) věty je až příliš těžkopádné. Zde např. definice A = P ,
B = M . Stejně tu není např. X,Y, Z z Věty 23. Navíc tak máme v důkazu několik
různých F a G. Viz další strana důkazu. V důkazu aspoň tři překlepy.

22. Existence y v důkazu Lemmatu 27 by mohla být vysvětlena s ohledem na
podrobnost jinde.

23. Tvrzení 28. Značení C1
F (A) bylo zavedeno pro reálné funkce a ne pro zobrazení

do R2.
24. Důkaz Tvrzení 28. Místo M0 na dvou místech důkazu má být A0.
25. "Dokažme, že limita ..."na druhé straně důkazu Tvrzení 28. Vzhledem k jaké

množině?
26. Odkaz na Tvrzení 26 v Pozorování 1 je trochu nepřesný. V Tvrzení 26 je

formulováno na jiném typu obdélníku. Lze to ovšem vyvodit.
27. Věta 29. Přirozenější popis M by byl M = (a, b) × [0, c). V důkazu je řada

překlepů (aspoň pět).
28. Lze v důkazu užít symetrické dodefinování funkce podle osy x? Proč se dělá

komplikovaněji?
29. Na druhé straně důkazu je odkaz na (β). Nevidím, co znamená (β)?
30. Věta 32. Jde o větu, která ve spojení s Whitneyovou větou dává možnost ově-

řit jiné předpoklady pro existenci hladkého rozšíření. Znáte nějaké příklady aplikací?
Souvisí to se zmínkou o jiném důkazu nějakých tvrzení z [1], o kterých se zmiňujete
v úvodu? Pokud ano, můžete uvést nějaký příklad?

31. Vzhledem k podrobnosti, s jakou jsou důkazy vedeny, by asi mělo být někde
vysvětleno, že vnitřek konvexní množiny je konvexní (nebo uveden odkaz). Užívá
se v důkazu Věty 32. (**) tamtéž vyplývají spíš z volby δ než přímo ze stejnoměrné
spojitosti.

32. Pojednání o limes superior a inferior v důkazu Věty 32 patří spíš do úvodu
a ne do důkazu. Obzvlášť ne s odlišným značením a s fakty, která se nebudou
používat.

33. Šlo volit δ1 = δ v důkazu Věty 32?
34. Za (2.11) se připomíná jen to, že existuje limita Ra(x) v b, ale hned se užívá

spojitost v b, kterou tedy potřebujeme.
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35. Opakované připomenutí hned po Poznámce 10, která to též připomněla, že
opačná inkluze neplatí v důkazu Tvrzení 34, snad do důkazu Tvrzení 34 nepatří.

36. Příklad 3. Proč zde není odkaz na Příklad 2? Ušetřilo by to opakování definic?
37. V Příkladu 3 je řeč o jednoznačně definované relativní derivaci. Odkud víme,

že tomu tak je (asi někde pro hromadné body v R bylo vysvětleno)?
38. Důkaz Tvrzení 35. Inkluze podle Tvrzení 34 mají zřejmě vypadat jinak. Do-

kážeme opačnou inkluzi by mělo spíš být nahrazeno inkluzí, kterou dokážeme (a
kterou stačí dokázat) a na závěr důkazu pak není potřebná opakovaná zmínka o
Tvrzení 34.

39. Formulace "jsme charakterizovali C1 funkci"na začátku 3.4 jistě neříká to,
co se chce říci.

40. Formulace "stačí dodefinovat její jedinou hodnotou na celý prostor"v dů-
kazu Věty 36. Lépe "na celém prostoru". Pokud dodáme libovolnou hodnotu pro G
prázdnou, budeme mít dokázán i tento případ.

Závěr
Domnívám se, že studentka v práci prokázala, že umí aplikovat známé věty k

potřebným důkazům na mnoha příkladech, byť někdy trochu těžkopádně a někdy
i s větším počtem formálních nedopatření. Několik důkazů v práci je obtížnějších,
pokud školitel sdělí, že k nim dospěla studentka zcela samostatně, hodnotil bych
výsledek jako lehce nadprůměrný, pokud pracovala na základě návodu, hodnotím
práci jako průměrnou.

V Praze dne 9. 1. 2015

Petr Holický
oponent bakalářské práce


