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V každé podobě výukového procesu občas nastane situace, kdy žák předčí učitele. Znají to 

dobře profesoři hudby, sportovní trenéři i mistři odborného výcviku. Výuka matematiky na 

vysokoškolské úrovni samozřejmě není žádnou výjimkou. Pokud taková situace nastává, ocitá 

se pedagog před dvěma úkoly zásadního významu: nezávidět a nebrzdit. Přesně o to jsem se 

po sedm let společné práce s Lenkou, která ztělesňuje etalon výše popsané situace, snažil. 

 

Naštěstí to, že ona nenápadná éterická a nesmírně skromně vystupující bytost, kterou je ve 

vzácných okamžicích, když promluví, slyšet na 34 centimetrů, je asi nejvýraznější 

matematický talent, s jakým jsem se kdy setkal, vyšlo najevo poměrně brzy, takže jsem měl 

čas se na komplikace s tím spojené připravit. Lenka se zjevila u mé pracovny jednoho dne 

roku 2009 a požádala mě, abych pro ni vypsal bakalářskou práci. Ukázalo se, že jsem jí 

předtím přednášel doplňující partie z matematické analýzy a dokonce jsem ji z onoho 

předmětu zkoušel, ke své hanbě musím ale přiznat, že jsem si ji nezapamatoval. Úkol rutinní 

úrovně, který jsem jí zadal jako potenciální téma pro bakalářskou práci, Lenka během dvou 

dnů vyřešila, bezchybně sepsala, odevzdala a požádala mne, zda by místo toho nemohla 

dostat „něco pořádného“. Od tohoto okamžiku jsem zhruba věděl, jak se věci mají, a snažil 

jsem se reagovat adekvátně.  

 

Pro úplný obraz se v rámci tohoto posudku krátce zmíním i o té části Lenčina díla, která 

nebyla do disertace zařazena. 

 

Lenku jsem nakonec přiměl, aby se v rámci bakalářské práce věnovala studiu takzvaných 

skoro-kompaktních vnoření (v literatuře se též někdy nazývají stejnoměrně absolutně 

spojitými) a pokusila se vyřešit několik mně v té době známých otevřených otázek. Lenka se 

úkolu zhostila s naprostou bravurou a brilancí a práce vyústila v její první samostatný článek a 

druhé místo v mezinárodní vědecké studentské soutěži SVOČ 2010 (zde by se asi hodilo 

podotknout, že byla v té době studentkou třetího ročníku a většina ostatních soutěžících měla 



před ní dvouletý náskok). Článek byl uveřejněn v roce 2012 v časopise Mathematische 

Nachrichten a Lenka výsledky této práce později využila ve svém následném výzkumu.  

 

V rámci diplomové práce Lenka studovala otázku kompaktnosti Sobolevova vnoření vyššího 

řádu. Základní myšlenkou, kterou jsem sledoval při zadání diplomového úkolu, byla 

kombinace technik zajišťujících „téměř optimální“ kompaktní vnoření s v té době nově 

vznikající metodou iterace optimálních Sobolevových vnoření prvního řádu. Lenka se při 

řešení tohoto úkolu musela seznámit s paralelním projektem, na kterém spolupracovali autor 

tohoto posudku a Andrea Cianchi z university ve Florencii. Lenka vzápětí v rozpracovaném 

rukopisu s částečnými výsledky odhalila několik slabin (zbytečné předpoklady u klíčových 

vět apod.) a navrhla velmi nápaditý postup, jak je odstranit. Výsledkem byla společná práce 

všech tří autorů (Lenka byla pochopitelně promptně přijata do týmu). Tato práce je zároveň 

prvním článkem uvedeným v disertaci.  

 

První článek disertace nazvaný „Higher-order Sobolev embeddings and isoperimetric 

inequalities“ vyšel v elitním časopise Advances in Mathematics v roce 2015. Přináší novou 

metodu, která je sice založena na velice jednoduché až primitivní myšlence (zkusíme iterovat 

optimálního vnoření prvního řádu a nakonec posoudíme, zda výsledné vnoření řádu vyššího 

není náhodou též optimální), ale její technické zpracování představuje obtížný úkol a 

vyžaduje hluboké „řemeslné“ znalosti z reálné a funkcionální analýzy i nové nápady. Lenčiny 

myšlenky prostupují celý článek jako červená nit, ale nejvíce jsou vidět v klíčové sekci 9, 

která je z velké části jejím dílem. Pro úplnost dodávám, že výše zmíněný Lenčin paralelně 

vznikající 75-stránkový samostatný článek o kompaktních vnořeních vyšel nakonec ve 

stejném roce 2015 v časopise Publicacions Mathematiques. Lenka se rozhodla nezařadit tento 

článek do disertace z důvodu, že byl součástí jejího diplomového projektu, přestože během 

prvního roku doktorského studia ještě tento článek dokončovala. Výsledky, které se později 

objevily v tomto článku, byly oceněny prvním místem v soutěži SVOČ 2012 a cenou děkana 

MFF za nejlepší diplomovou práci v sekci matematika za rok 2012. 

 

Lenčin vklad do řešení prvního společného projektu udělal na Andreu Cianchiho velký dojem, 

v jehož důsledku Andrea vyjádřil přání, aby se výzkumný tým obohacený o Lenku pustil i do 

dalších těžkých otevřených problémů. Následně byly zahájeny práce na několika projektech 

najednou (přičemž výzkumný tým byl pro některé konkrétní projekty rozšířen o další italské 

matemati(č)ky), dva byly dokončeny a vyústily v další dva články uvedené v posuzované 

disertaci.  

 

Článek číslo II (stejného autorského týmu jako článek I) je v disertaci uveden jako „preprint“, 

v okamžiku, kdy je psán tento posudek, je však již známo, že byl přijat do časopisu Journal 

d’Analyse Mathematique. V tomto článku byla studována (a zodpovězena) otázka, kdy je 

Sobolevův prostor vybudovaný nad obecným prostorem s normou invariantní vůči 

nerostoucímu přerovnání Banachovou algebrou, tedy kdy je uzavřen na bodové násobení mezi 

funkcemi. Odpověď byla dříve známa pro speciální případy, když je uvedený „spodní“ 

prostor prostorem Lebesgueovým nebo prostorem Orliczovým. Problém byl v této obecnosti 

otevřený, panovala nicméně domněnka, že uvedená situace nastává právě tehdy, když je 

Sobolevův prostor spojitě vnořen do prostoru esenciálně omezených funkcí. Výsledky článku 

ukazují, že domněnka platí jen „do určité míry“. Článek podává výsledky v ucelené formě a 

ve velké obecnosti stran možného isoperimetrického chování oblasti, na níž jsou funkce 

definovány. Lenčin podíl na článku je zásadní, většina klíčových důkazů je postavena na 

jejích nápadech, navíc je článek doplněn o samostatný Lenčin rukopis „A Sobolev space 

embedded to L
∞
 does not need to be a Banach algebra“, ze kterého vyplývá, že existuje 



Sobolevův prostor druhého řádu, který je sice vnořen do prostoru omezených funkcí, avšak 

Banachovou algebrou není. Lenka se rozhodla tento článek nepublikovat, protože se po jeho 

dokončení ukázalo, že podobnou práci před časem publikovali Maz’ya a Nětrusov. 

 

Článek uvedený v disertaci pod číslem III zasahuje do trochu jiného světa než dva (vlastně tři) 

předchozí, neboť úzce propojuje funkcionální a reálnou analýzu. Je zde studována otázka pro 

které prostory s normou invariantní vůči nerostoucímu přerovnání má každá jejich funkce 

Lebesgueův bod. Poněkud překvapivě se ukazuje, že ačkoli zmíněné prostory jsou 

systematicky budovány pomocí axiomů prostorů Lebesgueových, není tato vlastnost splněna 

automaticky. Už u tak jednoduchých prostorů, jakými jsou dvouparametrické Lorentzovy 

prostory, jde o velice netriviální záležitost se zajímavým výsledkem. V článku je dokázáno 

několik nutných a postačujících podmínek pro uvedenou vlastnost, z nichž nejméně jedna je 

velice zajímavá hlavně proto, že se dobře ověřuje, a dále řada příkladů. Článek má úzký vztah 

ke klasickému Steinovu výsledku i k některým pracím především ruských autorů, je však 

obecnější a výběr kritérií je širší. Na článku se tentokrát kromě výše uvedených spoluautorů 

podílela navíc ještě Paola Cavaliere z university v Salernu. Lenčina stopa je i v tomto článku 

velmi výrazná, většina nového materiálu je opět jejím dílem. 

 

Ke konci doktorského studia jsem již nepředstíral žádné „vedení“ doktorandky, snažil jsem se 

pouze Lenku mírně postrčit k určitým specifickým směrům matematického výzkumu, o nichž 

jsem měl dojem, že jsou smysluplné, obsahují zajímavé otevřené problémy, pracují na nich 

skvělí světoví vědci a hlavně že by Lenku mohly bavit. Příkladem takového směru je výzkum 

dvouváhových nerovností pro singulární integrály a maximální operátor, což je problematika, 

která je notoricky známa svou obtížností a odolností vůči různým pokusům o její zdolání a na 

níž si dlouhodobě vylamují zuby absolutní světové špičky (Eric Sawyer, Michael Lacey, 

Carlos Pérez a mnozí další). Čtvrtý článek uvedený v disertaci je výsledkem prvního Lenčina 

příspěvku k vývoji této disciplíny. Obsahuje velice zajímavý výsledek, z něhož vyplývá, že 

zatím nejlepší postačující podmínka typu „bump-condition“ není obecně nutná pro 

dvouváhovou nerovnost pro maximální operátor. Dlužno říci, že Lenčin vstup do světa 

dvouváhových nerovností nezůstal ve světě nepovšimnut. Mimo jiné vyústil v její nedávný 

dvouměsíční pobyt na BCAM v Bilbau a nastartování spolupráce s Carlosem Pérezem. Další 

výsledky v této oblasti na sebe tedy pravděpodobně nedají dlouho čekat. 

 

Závěrem bych chtěl poznamenat, že Lenka představuje úkaz, který dokonce ani na MFF UK 

nevidíme každý den. Nestává se příliš často, že by student publikoval výsledky dosažené 

v rámci řešení svého bakalářského i diplomového projektu ve dvou rozsáhlých samostatných 

článcích uveřejněných v dobrých mezinárodních časopisech se slušným impaktním faktorem. 

Nestává se příliš často, že by student přivezl první a druhé místo ze dvou různých ročníků 

soutěže SVOČ a zároveň získal cenu děkana za nejlepší diplomovou práci. Nestává se příliš 

často, že by student ještě během doktorského studia publikoval své výsledky v časopise 

úrovně Advances in Mathematics. Nestává se téměř nikdy, že by student ještě během 

doktorského studia byl zvaným přednášejícím na mezinárodní konferenci (u Lenky jde o 

konferenci „Geometric aspects of PDE’s and functional inequalities pořádané v Cortoně 

(Itálie) v dubnu 2016). Každý z  vyjmenovaných úspěchů by byl dost vzácný i sám o sobě, 

naše posuzovaná adeptka je ovšem dokázala zkombinovat všechny najednou. A to jsem se 

ještě nezmínil o její účasti na grantech GAČR (2013-2017, členka týmu) a GAUK (2015-

2016, hlavní řešitelka) či o stipendiu MFF za excelentní výsledky (2008-2012) a stipendiu 

Universitního centra (UNCE) pro matematické modelování, aplikovanou analýzu a 

výpočtovou matematiku pro vynikající doktorandy (2012-2016). 

 



Doufám, že Lenka Slavíková bude svůj kromobyčejný vědecký talent rozvíjet i během svého 

postdoktorandského pobytu a také v dalších kolech své kariéry. Předpokládám, že o ní a jejím 

výzkumu v budoucnosti ještě uslyšíme.  

 

A málem bych zapomněl na to hlavní: opravdu vřele doporučuji, aby byl slečně Mgr. Lence 

Slavíkové udělen za její disertační práci titul Ph.D. na MFF UK. 

 

 

       Luboš Pick 

 

 


