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Práce spojuje dv¥ zna£n¥ aktuální témata. Jedním z nich je analýza na
metrických prostorech s mírou. Zájem o analýzu na t¥chto prostorech byl
probuzen výsledky Coifmana a Weisse z harmonické analýzy (1971) a P. Ha-
jªasze (1996) z teorie Sobolevových prostor·. V sou£asné dob¥ existuje silná
komunita aktivních odborník· na analýzu na metrických prostorech s mírou.
Newtonovské prostory N1X jsou prostory funkcí na metrickém prostoru,
které leºí v X a mají horní gradient v X.

Teorie prostor· funkcí má mnohem star²í ko°eny, ale v poslední dob¥ m·-
ºeme pozorovat n¥které moderní trendy. Jedním z nich je práv¥ formulace
obecných t°íd prostor· funkcí a zkoumání vlastností t°íd prostor· najed-
nou. Tzv. Banachovy prostory funkcí p°edstavují axiomatické pojetí prostor·
nultého °ádu. Luká² Malý jde v obecnosti je²t¥ dál, p°ipou²tí newtonovské
prostory N1X, kde X je kvazi-Banach·v svaz funkcí. V takovém prostoru
topologie nemusí být dána normou (sta£í kvazi-seminorma) a prvky nemusí
být lokáln¥ integrovatelné.

Celá práce se v¥nuje newtonovských prostor·m N1X v plné obecnosti
s výjimkou n¥kterých partií £tvrtého £lánku.

V prvním £lánku jsou zavedeny newtonovské prostory N1X, kde X je
kvazi-Banach·v svaz funkcí. Je dokázána úplnost a absolutní spojitost po
skoro v²ech k°ivkách ve smyslu modulu. Dále je zavedena kapacita a vy²et-
°ovány kvazitopologické vlastnosti na zkoumaných prostorech funkcí (nap°.
vztah konvergence v prostoru a kvazistejnom¥rná konvergence).

Druhý £lánek zkoumá slabé horní gradienty. Jsou v n¥m obsaºeny r·zné
v¥ty o konvergenci, nap°. zobecn¥ní Fugledeova lemmatu. Hlavním výsled-
kem je existence a jednozna£nost minimálního slabého horního gradientu.
Ten pak hraje na metrických prostorech podobnou roli jako norma gradi-
entu v eukleidovském p°ípad¥.

Ve t°etím £lánku se zkoumá hustota Lipschitzovských funkcí v newtonov-
ských prostorech N1X. Pouºívá se metoda lipschitzovského o°ezání (trun-
cation) (ve stylu Acerbi-Fusco, navazující na v¥ty Luzinovského typu Cal-
deróna a Zygmunda). Moºnost aproximace je charakterizována pomocí ome-
zenosti maximálních operátor·.

�tvrtý £lánek je v¥nován existenci kvazispojitých reprezentant·, lokalizaci
(newtonovské prostory na otev°ených podmnoºinách, hustota lokáln¥ lipschi-
tzovských funkcí) a vno°ení do omezených, spojitých, resp. Hölderovských
funkcí. Zde se vyskytují speciální ²kály prostor· X, konkrétn¥ Orliczovy a
Lorentzovy prostory.

Teorie je ilustrována °adou hezkých p°íklad·. P°esto mi p°ipadá, ºe v práci,
zejména v prvém £lánku, chybí upozorn¥ní na patologické chování n¥kterých
prostor· X. Nech´ nap°íklad X = Lp, 0 < p < 1, a demonstrujme typické
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chování na P = (0, 1). Potom výsledky jsou formáln¥ správn¥, ale matoucí.
Do£teme se, ºe funkce z N1X jsou absolutn¥ spojité na skoro kaºdé k°ivce.
P°esto pozorujeme, ºe na intervalu (0, 1) absolutn¥ spojité nejsou. Vtip je
v tom, ºe mnoºina k°ivek, na kterou se výsledek vztahuje, je prázdná. Proto
si myslím, ºe by m¥la být v¥nována v¥t²í pozornost otázce, pro které prostory
X dostaneme hodnotnou teorii.

Práce Luká²e Malého rozvíjí dosud nestudovanou teorii a v²echny výsledky
jsou tudíº nové, i kdyº analogické otázky byly zkoumány na eukleidovských
prostorech a newtonovské prostory N1X byly zkoumány pro speciální pro-
story X. Práce na metrických prostorech vyºaduje speci�cké metody a dojít
od známých metod a výsledk· k dosaºení výsledk·, prezentovaných v práci,
zdaleka není rutinní záleºitostí. Výsledky jsou natolik systematické a ze-
vrubné, ºe by jiº nyní byl Luká² Malý p°ipraven sepsat o nich kvalitní men²í
monogra�i.

Práce se sepsána velmi pe£liv¥ a má vysokou jazykovou úrove¬. Materiál
je p°ehledn¥ uspo°ádán a £tiv¥ podán.

P°edloºená práce svou kvalitou p°esv¥d£iv¥ dokazuje, ºe autor je schopen
samostatné tvo°ivé v¥decké práce. Doporu£uji, aby na jejím základ¥ byl Mgr.
Luká²ovi Malému ud¥len titul Ph.D.
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