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Modifikace Whitneyovy C1 rozšiřovací věty

Whitneyova věta o rozšíření funkce z uzavřené podmnožiny F eukleidovského
prostoru na funkci třídy C

k na celém prostoru je důležitý dosti obtížný výsledek i v
C1 případě, kterým se práce zabývá. V práci se samozřejmě tato věta nedokazuje,
ale vychází se z její platnosti.
Podle zadání práce hlavním cílem bylo zkoumat možné modifikace předpokladů

rozšiřovací věty v případě speciálních uzavřených množin F , zejména podle textu
z 1. dílu Fichtengolzova kurzu matematické analýzy, kde se řeší případ rozšíření z
uzavřených množin s po částech hladkou hranicí. Vzhledem k tomu, že se autorka
práce dostala do časových problémů, došlo k redukci původního záměru - řeší se
pouze rozšíření z uzavřené poloroviny na celou rovinu. I tento úkol je však nelehký,
protože argumenty z Fichtengolzova kurzu jsou velmi stručné.
Navíc se ale srovnávají předpoklady Whitneyovy C1 rozšiřovací věty s předpok-

lady z Fichtengolzovy knihy (např. pro případ konvexní množiny F ) a s dalšími
typy předpokladů, takže autorka musela zpracovat látku, která v literatuře není
obsažena (pouze podle většinou nepříliš konkrétních rad vedoucího). Podle mého
názoru je konečné zpracování v převážné většině vyhovující, i když často zdlouhavé
a s řadou menších nepřesností.

Některé připomínky: Tvrzení 13 plyne z Tvrzení 12 a 15, takže je zbytečné je
dokazovat. Důkaz na str. 32 a 33 lze podstatně zkrátit. Úvaha s množinou K na
začátku str. 7 není v pořádku (ale chybu lze snadno opravit). Na konci důkazu
Tvrzení 12 něco přebývá (nebo chybí).

Za značný nedostatek považuji abstrakt (a v menší míře i úvod), které jsou
zavádějící. Považoval bych za velmi žádoucí, kdyby se autorka pokusila ve svém
referátu tam obsažené informace říci přesněji a strozumitelněji.

I přes výše uvedené výhrady jsem toho názoru, že autorka vykonala velké množství
samostatné práce a prokázala až na výjimky porozumění poměrně obtížné látce.
Práci považuji za průměrnou a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci.
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