
Oponentský posudek diplomové práce
V. Kryštof: Semikonvexní funkce a jejich rozdíly

Práce se zabývá teorií semikonvexních funkcí s obecným modulem !. Semikonvexní funkce zobecňují
funkce konvexní, v jistém smyslu ale také zobecňují funkce se stejnoměrně spojitou derivací. V práci
jsou kromě vysvětlení základů teorie některé výsledky známé v Rn rozšířeny a zobecněny do nekonečné
dimenze, zejména výsledky o vkládání. Práce tedy obsahuje nové netriviální poznatky, mj. například
odpovídá na jednu z otázek položených v jistém článku.

Práce je napsaná vyzrálým stylem, s matematikou se pracuje pečlivě a celek se velmi příjemně čte. Líbí
se mi zpracování některých pasáží, např. kombinace Lemmatu 2.6 a Tvrzení 2.7. Za jediný závažnější
zápor považuji příliš velké množství překlepů (viz níže).

Dle mého názoru předložená práce rozhodně splňuje požadavky pro to, aby byla uznána jako diplomová
práce oboru Matematická analýza.

Matematické chyby:
1) str. 10, Lemma 2.6: V odhadu v tvrzení (ii) by správně měla být konstanta 4N C 6. Toto by bylo

potřeba opravit dále na více místech (promítne se to např. do definice konstanty C2 v důkazu Věty 2.9).
V důkazu (kromě několika špatných konstant) dále na str. 11, řádcích 2 a 8 má být x1 � x2CwC �h

místo x1 � x2 C �h.
2) str. 21, důkaz Tvrzení 3.9(i): Nerovnost v posledním odhadu asi neplatí – modul nemusí být spojitý

a limita tudíž nemusí vůbec existovat. Důkaz lze nicméně snadno opravit.

Některé drobné nedostatky, neobratnosti, případně návrhy na vylepšení:
1) Mírně matoucí je nekonzistence v předpokladech vět, které někdy pracují s normovanými lineárními

prostory a jindy s Banachovými prostory. Nevadilo by mi, kdyby se všude pracovalo v kontextu
Banachových prostorů. Když už se ale v některých pojmech a tvrzeních pracuje pouze s normovanými
lineárními prostory, je vhodné, aby se autor k Banachovým prostorům uchyloval jen v případech, kdy
je úplnost nezbytná. Jinak je to matoucí. Mám dojem, že v celé práci se úplnost nikde nepotřebuje,
a že by se úplně všechna tvrzení mohla odehrávat jen na normovaných lineárních prostorech.

2) str. 2, ř. 11 zdola: Tento fakt je celkem snadný, výpočet tam klidně mohl být uveden. Navíc by
z toho bylo vidět, že platí ve všech prostorech se skalárním součinem (když už se práce zabývá
zobecňováním tvrzení o semikonvexních funkcích do nekonečné dimenze).

3) str. 2, ř. 6 zdola: Vzhledem k tomu, že v tomto tvrzení se objevuje několik nedefinovaných pojmů
a v dalším se vůbec nepoužívá, bylo by lepší jej vynechat.

4) str. 4, ř. 4: Nerovnost plyne přímo z definice duální normy kx�k D supv2BX
x�.v/, na linearitu se

není třeba odvolávat.
5) str. 5, Důkaz Tvrzení 1.8: Lepší by bylo uvést přímý důkaz, místo převádění problému na jiný pojem

a následný odkaz na obskurní článek. Standardní důkaz není o mnoho delší, než to co tam je již
uvedeno, a navíc dává silnější tvrzení: stačí předpokládat pouze omezenost shora na okolí jednoho
konkrétního bodu.

6) str. 5, ř. 15 zdola: Není mi jasná poznámka, proč lze problém převést do jedné dimenze pouze někdy.
Připadá mi, že to lze vždy.

7) str. 8, ř. 6: Zde by bylo vhodné zdůraznit, že je třeba použít spojitost funkce f .
8) str. 8, Věta 2.4: Do tvrzení (i) by bylo dobré přidat ještě fakt, že @f .x/ ¤ ;, takže by to bylo zjevně

úplně analogické s Tvrzením 1.11(i).
9) str. 9, ř. 12: Bylo by dobré přidat „splňují (2.2) níže“.

10) str. 10, konec důkazu Tvrzení 2.5: Bylo by dobré zmínit i semikonkávní případ, např. přechodem
k �f .

11) str. 13, Věta 2.9: Tvrzení (i), které je celkem snadné, by mělo být uvedeno na samém začátku
Kapitoly 2 jako motivace celé kapitoly, která se zabývá právě především opačnou inkluzí.
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12) str. 13, důkaz Věty 2.9(i): Lépe, než přes Tvrzení 2.5, je dokázat to přímo (např. pomocí integrálu
místo věty o střední hodnotě). Navíc přímý důkaz dává konstantu C , zatímco použití Tvrzení 2.5
dává konstantu 2C (zde je mimochodem v práci chyba).

13) str. 15, důkaz (ii): Pro snadnější porozumění by bylo lépe zdůraznit, že nerovnost jh1h2j � jh1j plyne
z toho, že jh2j � 1, nebot’ x C h 2 A.

14) str. 15, ř. 1 zdola: Možná by bylo mírně instruktivnější psát ¤ místo¤.
15) str. 18, ř. 13 zdola: Možná by bylo dobré poznamenat, že nerovnost platí, protože x 2 Œu; v�.
16) str. 20, důkaz Lemmatu 3.7: Používá se zde mlčky fakt, který by možná bylo dobré zformulovat

zvlášt’ (např. hned u definice !-neklesající funkce): M -lipschitzovská funkce je .M � id/-neklesající.
17) str. 21, ř. 5: Možná je přirozenější psát g1 2 �SC

!.A/.
18) str. 22, ř. 6: Zde by to „zřejmě“ stálo za kratší rozvedení.
19) str. 22, případ 3): Zde stačí pracovat jen s �1.
20) str. 24, ř. 6 zdola: Zdůvodnění, proč je f 2 C.G/, je nesmyslně překombinované. Stačí použít to, že

součet konečně mnoha spojitých funkcí je spojitý.
21) str. 25, Věta 3.15: Možná by bylo dobré v tvrzení věty explicitně zdůraznit, že F je spojitá na B .
22) str. 26, ř. 15 zdola: Zde chybí odkaz! Možná bychom se zde ale obešli bez odkazu – výpočet, že

uvedená kvantita (modul hladkosti) je rovna
p
t2 C 1 � 1 � 1

2
t2 je kratičký a přímočarý.

23) str. 27, Věta 4.2; str. 29, Věta 4.5: Doplnit „Necht’ I je interval,“.

Překlepy nalezené v textu:
1) str. 2, ř. 8: duálně, semikonkávní
2) str. 2, ř. 13 zdola: Nejprve
3) str. 5, ř. 6 zdola: splňují
4) str. 6, ř. 12: Řekneme
5) str. 6, ř. 12 zdola: Speciálně
6) str. 7, ř. 8 a dále ještě mnohokrát: Tvrzení 1.11, Věta 2.4 apod. jsou vlastní jména a píší se s velkým

počátečním písmenem.
7) str. 7, ř. 8 zdola: definovaný
8) str. 8, ř. 2 zdola: existují
9) str. 9, ř. 10: se

10) str. 9, ř. 12: „s funkcemi“ místo „a funkcemi“
11) str. 14, ř. 9 zdola: situaci
12) str. 14, ř. 1 zdola: normu
13) str. 15, poslední řádek důkazu: Chybí tečka na konci.
14) str. 16, ř. 9: zužovat
15) str. 17, ř. 6: definované
16) str. 17, ř. 7: nejspíše
17) str. 17, ř. 8: Chybí čárka (a mezera).
18) str. 19, ř. 8: Jedno podle je navíc.
19) str. 19, ř. 9: Chybí tečka za větou.
20) str. 22, případ 4): Chybí mezera.
21) str. 23, ř. 15: všechny
22) str. 25, ř. 12: tak, že
23) str. 27, ř. 6: neklesající
24) str. 31, ř. 6 a 12: Birkhäuser
25) str. 31, ř. 13: Representations

Překlepy nalezené v matematice:
1) str. 7, formule (2.1): Má býtD místo �.
2) str. 7, ř. 6: Množina A by měla být otevřená.
3) str. 8, ř. 3: Je zde navíc pravá závorka.
4) str. 8, ř. 6: Výraz .y ! a; t ! 0C/ je zde navíc.
5) str. 10, ř. 2: Na konci řádku má být x2 místo x1.
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6) str. 13, ř. 6 zdola: Má být absolutní hodnota místo normy.
7) str. 14, ř. 9: Má být absolutní hodnota místo normy.
8) str. 16, Lemma 3.1: Chybí podmínka f1 � f � f2. Bez ní je tvrzení triviální.
9) str. 18, ř. 9 zdola: Má být F místo f .

10) str. 19, ř. 10: Má být q místo s.
11) str. 22, případ 5): Má být �1 2 .t1; t2/ a �2 2 .t2; t3/.
12) str. 23, důkaz Tvrzení 3.13: Všude, kde je q0 2 C , má být q 2 C .
13) str. 27, ř. 5: Část věty „pro všechna a; b 2 I , a � b“ je zde navíc.
14) str. 27, ř. 6: Má být 2!1 a 2!2.
15) str. 27, ř. 13: Je přehozená levá závorka a absolutní hodnota.

7.9.2016
Michal Johanis
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