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Semikonvexní funkce a jejich rozdíly

Diplomová práce se zabývá teorií semikonvexních funkcí s obecným modulem.
Velký význam v analýze a geometrii mají hlavně

”
klasické“ semikonvexní (a duální

semikonkávní) funkce, které lze v R
n definovat jako funkce f , které jsou tvaru

f(x) = g(x)− C‖x‖2, kde g je konvexní funkce a C ≥ 0. Tyto
”
klasické“ semikon-

vexní funkce splývají se semikonvexními funkcemi s lineárním modulem ω(t) =
ct, t ≥ 0 (c > 0). Řada prací (mj. monografie P. Cannarsy a C. Sinestrariho z
r. 2004) se však zabývá i semikonvexními funkcemi s modulem ω(t) = ctα, t ≥ 0
(c > 0, 0 < α < 1), a také s obecným modulem ω (kde funkce ω : [0,∞)→ [0,∞)
je neklesající zprava spojitá v 0 a ω(0) = 0). Přitom některé zkoumají i obecné
semikonvexní funkce na Banachově prostoru; poznamenejme, že obecné semikon-
vexní funkce splývají se silně parakonvexními funkcemi v Rolewiczově smyslu.
T. Ilmanen v geometricky motivované práci r. 1993 dokázal, že pokud B =

B(a, 2r) je otevřená koule v R
n a f1 ≤ f2 jsou funkce na B, přičemž f1 (resp. f2)

je semikonvexní (resp. semikonkávní) s lineárním modulem, pak existuje funkce f

třídy C1,1 na B∗ = B(a, r), pro kterou f1(t) ≤ f(t) ≤ f2(t), t ∈ B∗. V literatuře
existuje několik důkazů tohoto

”
Ilmanenova lemmatu“ a také jeho lokální verze, ve

které B ⊂ R
n je libovolná otevřená množina, f1 (resp. f2) je lokálně semikonvexní

(resp. semikonkávní) s lineárním modulem na B a vložená funkce f je lokálně C1,1

na celém B; např. v článku autorů A. Fathi a M. Zavidovique z r. 2010. Tito
autoři kladou přirozený problém, zda tato lokální verze Ilmanenova lemmatu platí
i v případě libovolného modulu ω (a vložená funkce f je lokálně třídy C1,ω).
Hlavním výsledkem diplomové práce je kladná odpověď na tuto otázku pro

všechny zajímavé moduly (viz. Věta 3.14 a Tvrzení 3.13 ). Tento výsledek je
velmi zajímavý a jistě publikovatelný. Základní myšlenka (užití funkce s z důkazu
Věty 3.2.) je sice jednoduchá, ale podle mého názoru zcela originální, a proto ne-
snadná k nalezení. Již na základě tohoto výsledku lze práci označit za výbornou;
není časté, aby diplomová práce řešila otevřený problém formulovaný v literatuře.
V. Kryštof navíc dokazuje další zajímavou novou verzi Ilmanenova lemmatu (Větu
3.15).
Za cenný považuji také originální Příklad 2.10, který přes svou jednoduchost

není snadný k nalezení a může být prvním krokem k dalšímu výzkumu.
Výsledek poslední, čtvrté kapitoly (Věta 4.5) je zobecněním jednoho výsledku z

článku V. Kryštofa a L. Zajíčka (CMUC 2016), který byl přirozeně motivován teorií
semikonvexních funkcí. Věta 4.5 sice již tak přirozená není, ale přesto ji považuji
za zajímavý (a po dopracování možná i publikovatelný) výsledek.
Práce je psána kulturně a rigorózně; V. Kryštof podle mého názoru jednoz-

načně prokázal schopnost samostatné práce v matematice a také výborné obecné
porozumění matematice a relevantní části matematické analýzy.
Škoda jen, že V. Kryštof se při dokončování práce dostal do velké časové tísně,

která byla příčinou některých jejích nedostatků. Hlavně jde o nepříjemné
”
překlepy“

(např. v Lemmatu 3.1 vypadlo, že f je vložená funkce, v (2.1) je inkluze místo
rovnosti a řada překlepů je v důkazu Tvrzení 3.13 - o těchto překlepech se V. Kryštof
zmínil již v e-mailu z 30.7.). Z časových důvodů se V. Kryštofovi nepodařilo zařadit



do práce (jak vím, již v podstatě promyšlený) výklad, ve kterých Banachových
prostorech hlavní Věta 3.14 platí. Také některé výsledky 2. kapitoly by bylo vhodné
podrobněji srovnat s výsledky z literatury.
Jediná vážnější chyba, na kterou jsem narazil (v důkazu Lemmatu 2.6), má také

charakter přehlédnutí a nemá podstatnější vliv na výsledky.
Výše zmíněné nedostatky však nejsou podstatné ve srovnání s celkovým přínosem

práce. Celkově jsem s diplomovou prací velmi spokojen a jednoznačně navrhuji její
hodnocení známkou

”
výborně“.
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