
Posudek oponenta na bakalářskou práci Zdeňka Silbera
Nemožné množiny

Bakalářská práce pana Silbera je kompilační povahy a sestává ze tří kapitol. V první kapitole
jsou uvedeny základní informace o Hausdorffově míře a Hausdorffově dimenzi. Druhá kapitola
je věnována konstrukci Besikovičovy množiny a Kakeyovy množiny. Ve třetí kapitole je ke kon-
strukcím z druhé kapitoly a některým dalším využit přístup pomocí duality. Pan Silber vycházel
zejména z Falconerovy knihy [1].

Téma bylo pro bakalářskou práci zvoleno vhodně, protože svou náročností dobře odpovídá
úrovni znalostí studenta třetího ročníku. Navíc jde o téma, které je stále aktuální.

Práce je napsána s porozuměním věci, ale mohla a měla by být sepsána pečlivěji. Níže uvádím
seznam některých překlepů a nedostatků. Téměř všechny jsou však marginální a četbu spíše ruší
než znemožňují.

V textu jsou úhly udávány ve stupních i v radiánech. Sjednocení by bylo vhodné.
312: Místo „s“ má být „s“. Podobně na mnoha dalších místech má být „E“ místo „E“, „j“

místo „j“, „x“ místo „x“ a „r“ místo „r“.
36: Měl by být specifikován metrický prostor obsahující definiční obor f a metrický prostor

obsahující obor hodnot f .
45: Má být δ → 0+.
46: Kontinuum má být podle definice neprázdné.
415: Má být „Hausdorffově“.
417: Má-li definice dávat dobrý smysl, je třeba věnovat pozornost normalizaci Hausdorffovy

míry.
410: V češtině by se mělo používat slovo „iregulární“ místo „irregulární“, viz [3].
51: Místo „xij “ má být „{xij}“ (podobně 63). Podmínka je patrně zbytečně komplikovaná.

O posloupnosti {ij} by se mělo předpokládat, že je rostoucí.
610: K úplnosti důkazu by se měl uvést vztah mezi Hausdorffovou metrikou naK(X) aK(Y ).
616: K ověření korektnosti definice by bylo třeba ukázat nezávislost definovaného pojmu na

parametrizaci.
711: České uvozovky mají podobu „. . . “ nikoliv ”. . . ” (podobně na mnoha dalších místech).
89: Slovo „každý“ v gramatické větě nemá být nahrazováno velkým kvantifikátorem.

96, 94: Zkratka „BÚNO“ do textu bakalářské práce nepatří.
1012: Obrat „existuje množina libovolně malé míry“ by se ve znění věty neměl vyskytovat.
114: Má být „Kakeyovu“.
1311: Tvrzení, že L(E) je typu Gδ, je-li E typu Gδ neplatí. Stačí vzít množinu E ⊂ R2 typu

Gδ, jejíž projekce na první souřadnici proj0(E) není borelovská. (Jde o standardní fakt
deskriptivní teorie množin, viz např. [2].) PotomL(E)∩L0 = proj0(E), a tedyL(E)∩L0

není borelovská. Množina L0 je uzavřená, a proto ani L(E) nemůže být borelovská. V
důkazu však nejde o množiny typu Gδ nebo množiny borelovské, ale o měřitelné mno-
žiny. Chybu, která je již ve zdrojovém textu, tak lze opravit.

152: Má být „ x(1 + y2)1/2“.
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Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci.
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