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Bakalářská práce pana Dalimila Peši se zabývá studiem jedné specifické škály prostorů funkcí, která v sobě zahrnuje 

jednak lorentzovskou strukturu jemného ladění a jednak techniku takzvaných pomalu se měnících funkcí, kterými se ve 

20. století zabýval Karamata. Tato kategorie prostorů funkcí byla zavedena pod názvem Lorentzovy-Karamatovy  

prostory v roce 2000 v souvislosti s výzkumem optimality prostorů funkcí v sobolevovských vnořeních. Od té doby 

byly tyto prostory sice podrobeny zkoumání několika autory, výsledky však nejsou zcela uspokojivé.  

 

Lorentzovy-Karamatovy prostory se ukázaly jako velice užitečné zejména pro rozličné kritické či limitní případy 

omezenosti či kompaktnosti klasických operátorů harmonické analýzy a vnoření. Jejich speciálními případy jsou kromě 

klasických škál Lebesgueových a Lorentzových prostorů také například Zygmundovy třídy, zobecněné Lorentzovy-

Zygmundovy prostory, prostor Brézise-Waingera, koncové prostory a další. Velice specifický (nelogaritmický) případ 

Lorentzova-Karamatova prostoru se nedávno ukázal jako nezbytný pro detailní popis optimality takzvaného 

logaritmického Sobolevova vnoření nezávislého na dimenzi, které představuje důležitý koncept v teorii 

pravděpodobnosti a matematické fyzice.  Souhrn obecných poznatků základních funkcionálních vlastností této třídy 

prostorů funkcí je tedy velice žádoucí vzhledem k jeho případné užitečnosti pro nejrůznější aplikace. Příspěvkem 

k takovému ucelenému souhrnu je právě předložená bakalářská práce pana Peši. 

 

Autor se zabýval výzkumem zejména následujících otázek: netrivialita prostorů, vztah ke struktuře Banachova prostoru 

funkcí, popis asociovaného prostoru a vztahy (zejména spojitá vnoření) mezi jednotlivými Lorentzovými-

Karamatovými prostory. Současný stav výzkumu těchto prostorů zatím sice skýtá více otázek než odpovědí, autor však 

již dosáhl velmi zajímavého pokroku. Zejména otázky popisu asociovaných prostorů vedou na některé dosud nepopsané 

typy nerovností, a tedy kromě nových poznatků přinášejí i nová pole pro další výzkum. Pan Peša některé z nich vyřešil, 

jiné zatím odolávají. Autor, ačkoli je teprve studentem bakalářského programu, již prokázal nadání pro vědeckou 

činnost a schopnost efektivní práce s novou a ne zrovna snadnou literaturou. K řešení úkolů přistupoval zodpovědně a 

pracoval samostatně. Práce je velice slušně zpracována i po formální stránce. V soutěži SVOČ 2017 získal autor za 

výsledky obsažené ve své bakalářské práci druhé místo v kategorii M1 – matematická analýza. 

 

Práci považuji za vynikající a doporučuji ji uznat jako práci bakalářskou. 
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