
Posudek oponenta na diplomovou práci

Erika Maringová: Elliptic equations in nonre�exive function spaces

Autorka ve své práci studuje jisté zobecn¥ní funkcionálu minimální plochy ve
tvaru

∫
Ω
F (∇u) dx, kde Euler-Lagrangeova rovnice má tvar

−div
∇u

(1 + |∇u|a)1/a
= 0.

Rozsah a náro£nost práce jsou vyhovující a velké £ásti práce jsou solidn¥ zvládnuté.
N¥které výsledky jsou dokonce p·vodní. Zpracování má £etné nedostatky. Nalezené
odborné chyby zmi¬uji níºe. N¥které d·leºité otázky týkající se sou£asného stavu
problematiky nejsou v práci dostate£n¥ zmín¥ny a tudíº by jim m¥la být v¥nována
pozornost p°i obhajob¥.

A. Kam aº sahají známé výsledky z literatury o obecných funkcionálech s lineárním
r·stem, zvlá²t¥ integrandy tvaru Φ(|∇u|)? Nedalo by se n¥co z toho pouºít?

B. Co je známo o roli konvexity oblasti? Pro£ se zd·raz¬uje nekonvexnost oblasti
ve formulaci problému 1?

C. Co se dá °íci a co je otev°ené co se tý£e implikace (3.5) =⇒ (3.4)?

Text se ne£te p°íli² dob°e, mohl by být lépe uspo°ádaný a v úvahách jsou my²len-
kové skoky, které do diplomové práce nepat°í. Odkazy na jiº dosaºené výsledky jsou
ob£as nespeci�kovány. N¥které £ásti by ²ly podstatn¥ zjednodu²it, hlavn¥ v druhé
kapitole. Jak je vid¥t z níºe uvedeného vý£tu, vyskytují se i podstatné chyby. Zdá
se v²ak, ºe výsledky a strategie d·kaz· jsou správné. Chyby jsou rozloºené nerov-
nom¥rn¥, n¥které d·kazy, a to i zna£n¥ dlouhé a technické, mohou být zcela dob°e
nebo jen s drobnými chybami. Angli£tina je srozumitelná, jazykové chyby nemá
smysl °e²it, nejsou pro hodnocení práce rozhodující. Konkrétní p°ipomínky jsou
následující:

1. V úvodu je nesrozumiteln¥ popsána Hausdor�ova míra.
2. Theorem 1.1: ²patné pouºívání anglických £len· v (i), (ii), (iii) bije do o£í.
3. De�nice 1.7 (Domain if the class Ck,l) obsahuje °adu chyb a pojetí (ledabylé

pouºití zám¥n prom¥nných) je nevhodné.
4. Pro£ není Sobolev·v exponent p∗ jako tém¥° v²ude jinde?
5. Theorem 1.5: není zmín¥na jednozna£nost operátoru, coº je jeho podstatná vlast-

nost. Úmluva psát u místo tru není vhodná, a kdyº uº, vysv¥tlení by m¥lo být,
ºe se tím rozumí stopa (nikoliv restrikce).

6. Úmluva, ºe ∇u je BV-derivace a Du absolutn¥ spojitá derivace v¥t²inou v lite-
ratu°e bývá obrácen¥. I tak, pouºívání symbol· Du a ∇u je v práci ned·sledné.

7. V 1.4 u Hilbertova prostoru by m¥lo být zd·razn¥no, ºe se zabýváme pouze
reálnými prostory funkcí. I tak je srovnání duality a skalárního sou£inu nevhodn¥
popsané.

8. Co se tý£e pouºívání symbol· x · y a (u, v) pro skalární sou£in, nejvhodn¥j²í
úmluva je pouºívat prvý v kone£né dimenzi a druhý v L2, tak jak je to v dal²ím
praktikováno.

9. Remark 4: má být 4−i.
10. Lemma 1 by se dalo dokázat mnohem jednodu²eji. Ryzí konvexita F plyne ze

(snadno ov¥°itelné) pozitivní de�nitnosti matice Bi,j(η). Odtud dostaneme ryzí
konvexitu po v²ech p°ímkách neprocházejících po£átkem a ryzí konvexitu na
v²ech paprscích z po£átku. Pak uº sta£í jen zváºit, ºe F ≥ 0 a rovnost nastává
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práv¥ v po£átku. Pokud F je ryze konvexní, známá obecná v¥ta dává, ºe A je
striktn¥ monotonní a platí (iv). Zbývá odhad (iii), i ten by vy²el jednodu²eji,
kdyby se mocnina odhadovala p°ímo a nep°evád¥la na exponenciálu a logarit-
mus.

11. D·kaz v¥ty 3.2: Vyskytují se tam výroky jako �−∇d0 = n on ∂Ω0�, aniº by se
vysv¥tlilo, v jakém smyslu je to mín¥no.

12. D·kaz v¥ty 3.2: Poslední odhad v (3.9) obecn¥ neplatí.
13. D·kaz v¥ty 3.2, (3.10): Výsledný odhad platí, ale odvození ne.
14. D·kaz v¥ty 3.3, Step 1: Funkce ϕ má být vektorová a má se po£ítat s Diϕi a

nikoli s Diϕ.
15. D·kaz v¥ty 3.3, Step 2, 3. °ádek: jaképak taking ϕ := −n, kdyº ϕ má být

lipschitzovská na celém Ω0 a n je jen v L∞(∂Ω)? Vypadá to, jako by autorka
dvakrát dokazovala tu samou nerovnost, z toho jednou zcela ²patn¥. Ta druhá
nerovnost je ov²em opravdu triviální, i kdyº zd·vodn¥ní musí vypadat jinak.

16. D·kaz v¥ty 3.3, Step 2: Konstrukce ϕni , jejich konvergence a limitní p°echod jsou
popsány ledabyle. Dokonce je pro jejich konvergenci pouºit symbol ↗ jako by
²lo o skalární funkce.

17. D·kaz v¥ty 3.3, Step 2: Tvrdí se, ºe ϕδ,α,γ3 → ϕδ,α3 ve W 1,1, a£koli limitní funkce
je pouze L∞.

18. D·kaz v¥ty 3.3, Step 2: Aproximace normály pomocí derivace funkce vzdálenosti
není nejlep²í, protoºe funguje jen z jedné strany. P°i zhlazení pak dá na hranici
polovi£ní hodnoty. Krom¥ toho hrani£ní chování derivace vzdálenosti není tri-
viální a v práci nenajdeme ani vysv¥tlení, ani odkaz. P°itom na lipschitzovské
hranici se dá normála relativn¥ snadno aproximovat pomocí funkce, která je p°i
vhodné soustav¥ sou°adnic konstantní na svislých úse£kách (globáln¥ se pouºije
rozklad jednotky).

19. D·kaz v¥ty 3.3, Step 2: Odvození odhadu (4.10) není jasné, cht¥lo by to odhad
|∇uε| ≤ c(1 + F (∇uε)), který není zmín¥n.

20. (4.5), (4.6), kdyº konstanta c závisí naK aK závisí na ε, na £em tedy c nezávisí?
Volba uεD a ε by m¥la být lépe vysv¥tlena.

21. D·kaz lemmatu 4.5, v de�nici TM (u) asi nem¥lo být sgnu. Kaºdopádn¥ pod
(4.28) se po£ítá jednou tak, podruhé onak.

22. ve (4.33), kam se pod¥l £len
∫
|TM (u)|p−1|u|τ2?

23. D·kaz lemmatu 4.6.: testovací funkce je legitimní, ale m¥lo by to být ov¥°eno.
24. D·kaz lemmatu 4.6.: namísto odkazu na �text vý²e� by m¥l být konkrétní odkaz

a zmín¥né odhady by m¥ly být v p°edchozím textu zd·razn¥ny jako tvrzení.
25. Text na za£átku strany 45 by m¥l být p°esunut do 4.5. Namísto toho by se hodilo

shrnutí, co v²echno bylo dosaºeno pro uε.
26. Text na za£átku strany 45: najednou se mluví o stejnom¥rném odhadu

∫
Ω
|∇uε|,

hodil by se odkaz.
27. str. 47: z bodové konvergence A((∇uε) − A(∇u)) · (∇uε − ∇u) skute£n¥ plyne

bodová konvergence ∇uε, ale odvození je moc rychlé.
28. str 48: srovnání s v¥tou 3.3 by bylo jasn¥j²í, kdyby se volila ϕ s opa£ným zna-

ménkem.
29. D·kaz v¥ty 4.1 by m¥l obsahovat shrnutí.
30. D·kaz lemmatu 5.1: místo (u′)a má být |u′|a. Z formule, v níº se poprvé objeví

c, je z°ejmé, ºe u′ nem¥ní znaménko a pro K > 0 je c < 0 a u′ < 0. Odtud
teprve se dostane formule pro u a m¥lo by se ov¥°it a zd·raznit, ºe toto u je
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skute£n¥ °e²ení, protoºe ve zn¥ní lemmatu se mluví o existenci. Formulace �K
may be in�nite� je ne²´astná, asi se chce °íci, ºe m·ºe být libovoln¥ velké.

Z p°edloºené práce je patrné, ºe autorka je schopna pouºít známé metody na
získání nových výsledk·, ale pot°ebuje pevné vedení. Odevzdaná verze má zna£né
rezervy, nicmén¥ m·ºe být uznaná jako diplomová práce.
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