
Posudek bakalá°ské práce "Sigma-idál sigma-pórovitých mnoºin"

studenta Radka Hronka

V bakalá°ská práce se dokazují dv¥ základní vlastnosti σ-pórovitých mnoºin:
- σ-pórovité podmnoºiny metrického prostoru jsou první kategorie (V¥ta 1);
- σ-pórovité podmnoºiny Rn jsou lebesgueovsky nulové (V¥ta 4).
Dále jsou uvedena a dokazována dv¥ tvrzení o σ-pórovitosti konkrétních mnoºin:
- V¥ta 6 °íká, ºe mnoºina t¥ch spojitých funkcí na kompaktním intervalu [0, 1],

které mají vlastní derivaci zprava ve v²ech bodech intervalu [0, 1), je σ-pórovitá;
- V¥ta 7 °íká, ºe mnoºina neprázdných kone£ných podmnoºin Rn je σ-pórovitá

v prostoru neprázdných kompaktních podmnoºin Rn.
První dv¥ v¥ty jsou známé, je uveden odkaz na p°ehledový £lánek L. Zají£ka,

V¥ta 6 je p°evzata z citovaného £lánku od A. Valeriu a V¥ta 7 je ilustrativním
p°íkladem, který je p¥kným cvi£ením na studovaný pojem. (Mohl by být r·znými
zp·soby zesílen.)

Podle mého názoru nejsou d·kazy n¥kolika tvrzení napsány dostate£n¥ podrobn¥
a p°esn¥. Povaºuji to vzhledem k p°eváºn¥ kompila£ní povaze práce, která není p°íli²
rozsáhlá, za nedostatek. Za nedostatek povaºuji i to, ºe v úvodu je uvedena °ada
pojm·, které v práci nejsou pouºity.

Domnívám se, ºe se student seznámil s pojmem, který je v n¥kterých £ástech
analýzy velmi uºite£ný. P°evzaté výsledky mohl napsat podrobn¥ji, resp. p°esn¥ji.
Ilustrativní p°íklad (V¥ta 7) je zdá se vlastním °e²ením (není uvedena ºádná citace),
které sv¥d£í o pochopení pojmu, i kdyº provedení by op¥t mohlo být podrobn¥j²í
a nenechávat na £tená°i pot°ebu si n¥která formulovaná pozorování domyslet.

Téma práce povaºuji za dob°e zvolené. Rozsah práce na dolní p°ijatelné hranici.

Práce obsahuje drobný vlastní výsledek. Provedení práce povaºuji za pr·m¥rné, a

doporu£uji ji uznat jako bakalá°skou práci.

P°ipomínky a dotazy k práci:

1. V jednoduchém d·kazu V¥ty 1 bych vzhledem k typu práce o£ekával, ºe
v²echny kroky budou co nejp°esn¥ji zd·vodn¥ny. Na stran¥ 1 dole se tvrdí, ºe ve-
li£ina ψ(x, h,M) je kladná pro v²echna x ∈ G ∩Mn a h kladná dosti malá. To je
klí£ové místo a m¥lo by být z de�nice pórovitosti vyvozeno?

2. V¥ta 2 je jednoduchým pomocným tvrzením, které plyne okamºit¥ z de�nice.
Odhad v d·kazu není pot°ebný, platí snadno dokonce rovnost. Sta£í volit h, z, r pro
ε stejn¥ pro uzáv¥r mnoºiny jako pro mnoºinu p·vodní?

3. D·kaz druhého tvrzení (V¥ta 4) je o n¥co komplikovan¥j²í a obsahuje téº ne
zcela vysv¥tlené kroky:

(a) Konstatování inkluze Pk ⊂Mk pro mnoºiny Pk,Mk tak, jak jsou de�novány,
z V¥ty 2 neplyne? Uºívá se v dal²ím? (Nejsem si jist, zda de�nice pojmu "bod
pórovistosti"je explicitn¥ uvedena, ale snad je jasné, jak je to my²leno, zejména, ºe
se týká v²ech bod· prostoru.)

(b) Není jasn¥ vysv¥tleno, jak nalézt z a r > 0 k x, h z pórovitosti mnoºiny MK

v bod¥ x?
(c) Nevím, pro£ se v nerovnosti na stran¥ 6 dole objevuje ve jmenovateli nn, do

rovnosti, která tomu p°edchází ur£it¥ nepat°í?
(d) Na stran¥ 7 nerozumím tomu, co se myslí "p°echodem k lim sup"?
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(e) Pro£ je Pk ⊂ Ak? Lépe bych rozum¥l d·kazu, kdybychom Lebesgueovu v¥tu
pouºili pro námi pevn¥ zvolené k, dostali nulovost Mk ⊂ Ak a pak to pouºili pro
v²echna k.

4. V d·kazu pomocného tvrzení V¥ta 5 by mohly být nerovnosti pro p°ípady
t ∈ [3a/4, a] a t ∈ [7a/4, 2a] dokázány podrobn¥ji.

5. Platí tvrzení V¥ty 6 i s lim inf v de�nici pórovitosti?
6. V¥ta 7:
(a) (2) je ozna£ení, ale zárove¬ i tvrzení, tedy "Poloºme"není úpln¥ na míst¥.
(b) Domnívám se, ºe to, jak plyne |F | ≥ k + 2 z (3) by m¥lo být vysv¥tleno

podrobn¥ji? (Není mi z uvedeného jasné, jaký argument má autor na mysli.)
(c) D·kaz je psán stru£n¥ s tím, ºe není explicitn¥ jasné, jak se volby násobk· ε,

resp. δ, pouºily.
(d) Platí tvrzení V¥ty 7 i s lim inf v de�nici pórovitosti?
7. V £ásti zna£ení jsou v De�nicích 1,2,3 (a silná pórovitost v De�nici 6) de�no-

vány pojmy, které se v dal²ím nepouºívají.

N¥kolik zcela formálních p°ipomínek:

Abstrakt. Namísto "n¥kolik zajímavých p°íklad·"by bylo vhodn¥j²í "dva p°í-
klady".

Abstrakt. Místo "kompakt· na Rn"je asi vhodn¥j²í "kompakt· v Rn"(v anglické
verzi to tak p°eloºeno je).

Uºívá se n¥kolikrát (De�nice 4,5,6,8, V¥ta 1,2) P bez uvedení toho, ºe je tím mí-
n¥n metrický prostor (z°ejm¥ v£etn¥ dané metriky). Domnívám se, ºe v¥ta "Dvojicí
(P, ρ) budeme rozum¥t obecný metrický prostor.", uvedená ve Zna£ení, to neimpli-
kuje.

V Praze dne 9. 6. 2017

Petr Holický
oponent bakalá°ské práce


