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Vyjdeme ze známého limitního Sobolevova vnoření

W 1,n(Ω) →֒ expLn
′

(Ω),

kde Ω je lipschitzovská oblast v Rn. Tento výsledek se v západním světě tradičně
přisuzuje Trudingerovi (1967), ačkoli byl v ruské literatuře znám dříve (Judovič
1961, Pochožajev 1965). O tomto vnoření je znám pozoruhodný fakt, totiž že
ačkoli cílový prostor expLn

′

(Ω) je optimální (tedy nejmenší takový) Orliczův
prostor (Hempel–Morris–Trudinger 1970), prostor zdrojový, tedy Lebesgueův
prostor Ln(Ω), optimálním (tedy v tomto případě největším možným) Orliczo-
vým prostorem není, a dokonce ani žádný optimální Orliczův prostor neexistuje.
Zajímavé je, že v obdobném nelimitním případě je situace rapidně odlišná.

Cílem zadání diplomové práce bylo zkoumat otázku, za jakých okolností
existuje či neexistuje optimální Orliczův zdrojový prostor v Sobolevově vnoření
na lipschitzovské oblasti ve vícerozměrném euklidovském prostoru v závislosti
na předem zadaném cílovém prostoru a na poloze Orliczova prostoru na dané
fundamentální škále. Kromě výše uvedeného výsledku byla v té době známa
odpověď ještě pouze pro jediný další případ, a sice pro cílový prostor L∞(Ω).
V plné obecnosti se jednalo o těžký a dlouhodobě otevřený problém.

Těžkou a neřešenou otázku jsem Bc. Musilovi zadal záměrně, protože jsem
věděl ze svých předchozích zkušeností (učil jsem jej v prvním dvouletí a vedl
jsem jeho bakalářskou práci), že je to jeden z nejlepších studentů svého ročníku,
navíc mimořádně nadaný k vědecké práci. Toto pozorování lze celkem snadno
doložit, například dvojím (!) vítězstvím v soutěži SVOČ (2013, 2014), cenou
děkana za nejlepší bakalářskou práci (2012) či studentským fakultním grantem
(2014).

Autor se v diplomové práci soustředil na případ, kdy cílovým prostorem
je obecný takzvaný koncový Marcinkiewiczův prostor. V tomto případě se mu
podařilo získat úplnou charakterizaci zmíněné existence optimální orliczovské
domény, a tedy podat vyčerpávající popis všech možných situací. Autor své
výsledky ilustroval na mnoha zajímavých příkladech. Získané poznatky výrazně
předčily mé očekávání a plánované výsledky.

Vysoce hodnotím nejen kvalitu výsledné diplomové práce, ale také přístup
pana Musila k zadaným úkolům. Autor pracoval po celou dobu řešení projektu
zcela samostatně a opět potvrdil své nadstandardní nadání k vědecké práci.
Přinesl řadu nových hluboce netriviálních nápadů a jen s minimální pomocí ze
strany vedoucího své myšlenky technicky zpracoval.

Výsledkem je velice pěkná diplomová práce, která navíc přináší nové hlu-
boké poznatky. Předpokládám, že pan Vít Musil své výsledky brzy publikuje
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a doufám, že se bude vědecké práci věnovat i nadále.

Práce je rozdělena do pěti kapitol, po úvodu a přípravné kapitole s definicemi
následují tři kapitoly, v nichž jsou uvedeny hlavní výsledky práce. Práce nemá
žádnou kompilační část. Těžiště práce spočívá v negativní části výsledků (tedy v
popisu případů, kdy optimální Orliczova doména neexistuje). Hlavní myšlenka
důkazu v této části spočívá v kombinaci redukčních vět (kapitola 3) se spe-
cifickou konstrukcí komplikované Youngovy funkce (kapitola 4). Positivní část
výsledků, tedy postačující podmínka pro existenci optimální domény (Theorem
5.3) je podstatně jednodušší.

Pro prostory jiné než koncové Marcinkiewiczovy zůstává problém otevřený.
Zásadní technická potíž u obecných prostorů spočívá v tom, že asociovaný pro-
stor ke koncovému Marcinkiewiczovu prostoru má vlastnost absolutní sumace,
jejímž důsledkem je možnost ekvivalentně zredukovat odpovídající vnoření na
nerovnost, v níž vystupují jen charakteristické funkce intervalů. Tento krok je
zásadním ingredientem metody, kterou pan Musil ve své práci použil. Bohužel
uvedenou vlastnost žádný jiný prostor nemá.

Bylo by velice pěkné, kdyby se podařilo vyšetřit otázku existence optimál-
ního zdrojového Orliczova prostoru například u vnoření

W 1,n(Ω) →֒ L∞,n;−1(Ω),

tedy v případě, kdy zadaným cílovým prostorem je prostor Brézise–Waingera.

Předložená práce dle mého názoru splňuje a možná mírně překračuje poža-
davky kladené na diplomovou práci na MFF UK. Práci považuji za vynikající.

V Praze 21.8.2014 Luboš Pick
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