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Úvod a motivace.
V úvodu jsou uvedeny formulace Fubiniovy věty a Kuratowského-Ulamovy věty.

Autor se zmiňuje o existenci zobecnění těchto vět větami o desintegraci měr, resp.
"desintegraci kategorie". Za hlavní cíl pokládá dokázat věty o desintegraci a vyvodit
z nich Fubiniovu a Kuratowkého-Ulamovu větu.

Shrnutí obsahu práce.
Zhruba první polovina práce je věnována vysvětlení pojmů souvisejících s dál

studovanými tvrzeními o Baireově kategorii množin v polských prostorech, resp.
borelovských pravděpodobnostech množin v polských prostorech. Velká část tvrzení
je uvedena s důkazy, u nedokázaných jsou uvedeny odkazy.

V krátké druhé kapitole je zformulována a dokázána věta, o které autor mluví jako
o větě o "desintegraci kategorie". Jde o zesílení Kuratowskeho-Ulamovy věty pro
případ, kdy je projekce součinu polských prostorů nahrazena spojitým otevřeným
zobrazením, resp. spojitým zobrazením, které zachovává kategorii, jednoho polského
prostoru na druhý. Tyto věty lze nalézt i s důkazy v apendixu citovaného článku [2],
ale autor bakalářské práce na to explicitně neupozorňuje. Žádnou citaci na článek
[2] jsem v práci nenašel. Autor tedy nikde nevysvětluje, jaký je vztah mezi jeho
výkladem a výkladem v citovaném článku. Zda mluvit o větě Melleraye a Tsankova
jako o desintegraci kategorie je asi věcí názoru, který příliš nesdílím a spolu s autory
této věty bych se spokojil s tím, že jde o zesílení Kuratowského-Ulamovy věty.

Třetí kapitola je věnována důkazu věty o desintegraci měr pro borelovské pravdě-
podobnosti na borelovských podmnožináchX,Y polských prostorů a pro borelovsky
měřitelná zobrazení f : X → Y mezi nimi. Důkaz vychází ze znalosti Radonovy-
Nikodymovy věty a je rozdělen na čtyři kroky. V prvním je podán podrobný důkaz
pro speciální případ, kdy f je spojité zobrazení a X je kompaktního metrický pro-
stor nulové topologické dimenze. Druhý krok, který se zabývá obecným měřitelným
f pro Cantorovo diskontinuum X, je založen na užití Luzinovy věty a předchozího
kroku. Závěrečné dva kroky popisují případ, kdy X je borelovská podmnožina Can-
torova diskontinua a poté užití faktu, že borelovská podmnožina polského prostoru
je borelovsky izomorfní borelovské podmnožině Cantorova diskontinua. Žádné vy-
světlení toho, jak tento důkaz souvisí se známými důkazy jsem v práci nenašel. Na
základě informace od školitele jsem se dověděl, že důkaz vychází pravděpodobně ze
stručného návodu, který je obsažen v citované knize [1] a který odkazuje na mono-
grafii O. Nielsena, kde má být plný důkaz publikován a jeho autorství připsáno E.
Effrosovi.

Některé formální nedostatky.
V důkazu Lemmatu 2.0.10 na straně 19 má jít o bázi v prostoru X a ne Y .

Tamtéž vystupují C1 a C2 ve dvou rolích. Tamtéž se v závěrečném odstavci důkazu
hovoří o U otevřené podmnožině f−1(y) a později jen otevřené množině U . Přesněji
by mělo být řečeno, že jde o relativní otevřenost v f−1(y) na obou místech.

Na konci strany 20 se zdůrazňuje, že dvě množiny jsou husté v Y , dále se však
užívá více, totiž to, že jejich průnik je hustá množina v Y .

Značení hAK
na straně 24 a dále je nekorektní, neboť definice funkce, o které je

řeč, závisí na konkrétní volbě rozkladu K. Mělo by být např. hK .
Dále je občas použito indexu malé k namísto velkého K.
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(Výklad toho, že A dále je konečným sjednocením jsme mohli nahradit tím, že
tato úvaha byla v důkazu Lemmatu 1.8.4 o spočetnosti systému obojetných množin
výše?)

(To, že A je okruh (explicitně na straně 26) bylo myslím užito implicitně pro to,
že můžeme mluvit o "pramíře"na A v předchozím lemmatu.)

Poznámka o mírách µn
y se možná týká i měr µn?

Důsledek 3.0.18 je speciální případ věty o desintegraci a nevím, zda se mu někde
jinde také říká Fubiniova věta?

Poznámka 3.0.19 používá, že v případě součinu měr je nutně µx = ρ. Odkud to
plyne? (Naopak vidím, že Fubiniova věta říká, že pro součinovou míru a projekci
platí věta o desintegraci.) S tím je spojena otázka, zda by věta o desintegraci mohla
obsahovat nějaký doplněk o jednoznačnosti? Domnívám se, že chápat větu o desin-
tegraci jako větu zesilující Fubiniovu větu je trochu násilné, každopádně v uvedené
poznámce ne úplně vysvětlené.

Celkové hodnocení.
Práce je sepsána s jen velmi malým počtem formálních pochybení, uvedené for-

mulace i důkazy jsou srozumitelné, dostatečně podrobné a jasné. Za vadu považuji
to, že není vysvětlen vztah uvedených důkazů hlavních vět ke známým výsledkům
či důkazům. Důkaz toho, že Fubiniova věta je důsledkem věty o desintegraci (za spe-
ciálních předpokladů užívaných v textu práce) není úplný, ač jde o výsledek, který
byl jmenován mezi hlavními cíli práce. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou
a budu rád, když k připomínkám zmíněným v tomto odstavci dostanu autorovo
vysvětlení.

V Praze dne 20. 8. 2015
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