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1. O temacie pracy.

NIa,tctIlatyk, jeśli badając jaltąś przcstt,zcri topologic;ztlą, stwicldzi jej zwar,-

tość, odczurł,a "przypływ nlocy". Przestrzetrie zu,,arte mają bowielrr wiele urrika-

towych łł,łasności pozwalających na stosowanie silnych metod. Dobrym przvkła-
dern .icst ttr rnetoda prrnktórv sta}ych. W klasyczn.yrn twierdzeniu Brorrrł,era,

wvstępująca w trim kula domknięta w lR", jesL autornatycznie zbiorem zwartyrrr,

a rł. trvicrdzerriu Sclraudcla,, uogó}l}iającyrrr tw. I3r,orrwera, występująt,c w rriur

odr,vzorowanie jest zrvarte (pełnociągłe). co umożliwia rvykorzystatrie rł'łastroŚci

pl.zestt,zetli zwar:tycłl. Jerilla,k rł, praktyce, gdy stosujelny twieldzellia o purlktac}r

stałych w konkretnyt:h syttrar;jar:lr, to rrie marny zwartoŚr:i dariej z załoŻenla, Iecz

rrrtrsirny jej dowieść/sprawdzić ją dla konkretnego zbiorrr x c ,E, gdzie ,E jest

zazwyt.zaj (tj, * przypaclltrr tr.vicldzcri o istrricliiu cila rówrlari różrriczkorvych

i całkowvclr) jakąś przestrzerrią (firnktlyjną) Barracha. wyrrika stąd, że silrre
rrletody (jrrp. twierclzerrie Scltaudera, a ta,kże iłlłre) u,ylrraga.ją dodatkowego
,,oprzyrząclowania,,u, postaci odpowiedrrich kryteritiw zwartości. Termirr "odpo-

wieclniclr" ozllacza, że kr},tęlia, Łe są często specyficzne dla dtrrrej przestrzen E
(clv. klasy przestrzclli) w tyrn 56rrsie, że są formułowahte w jqzyku elerrrentów

,E. Klasycznym przykładern _ źródłorł,yrn dla rvielrr prac , w tyrn i niniejszej

pt.



pracy - jest twiel,dzerric Ascoliego- Arzeli, w któr,yrrr tą r,vłasnością fornułowaną
w "języku elenentów przes|rzerri" jesL róunoci,q,7łość,

Poszukiwarrie "pracującvch" kryteriów zrvartości, ewentualnie względnej zwar-
t<lści. to ważrra problcmaty]ra. Przez clziesiątki ]at od jcj p<iiawiclria, rrdało
się znaleź(, wiele odpowiednich tr,,,ierdzeń. Wyrnienić tu można dla przykładu
rvylnietiiottc lvyżci tlviclrdzenieAscoliego-Arzeli, 1ułl takrytcria zwartości zlliorów
w przestrzeniach z bazatni Schaudera (czyli ."ł, szczegóhrclŚci dla wszystkich
przesti-ueni lp). Ale dla lvielu ważtrych klas pIzestfzeni Bana,cha, jeszc,ze ta-
]titłr satysfa]<c:jorrrrjącvch ]irytcriów rrie marny. Należą do nich w szczegóhrości
tytułowe przes[rzenie o utempeTouanach prz,!.lrostach. PrzesŁrzenie te, a tł, za-
sadzic klasy takich przcstlzcrli, starrclwią uogólrlienie klasyczrryclr przestrzerri
iurrkcji spełniającyc}r u.arutlek Hóldera (a zaterrr w szczególrrości warulrek Lips-
chitza). I ta,kie zadallie sobie Autor stawia:zde7tn,iować (możlźwźe szerokq,) klasę
przestrzeni o u,t,ernpcrowan,ych, prz,yrostach,, ,ud,oulodni,ć pelm,e krgtcria eLlo,rtośc:ź
,u| L,uch 1lrzestrzerużach, ź na koniec pokazać jak,ieś zastosouania tych rezultatów.

Ulvażatri. ża powyższa tcrlratylra. jako rnocrro zakorzcrriorra w arlalizic rrraterrr-

at;,czrrej, jest istotrra i warta badarria.

2. Opis zawartości rozprawy.

Praca zredagow-alra jesŁ w ośmirr rozdziałaclr poprzedzon_vclh trzystrotlicowvm
Wstępełn i za,koriczorrycłl drvustlorricorvyrrti U,uug alni kolico,u gm,i.

Rozdział pierwszy, poświęcorr1,, usta]eliu clzlaczeil i ternlinologii, trie zatviera
istotlrych treści. Istotny z prrnktrr łł,idzenia treści rozprawy. jest rozdział drugi.
rv któryrn Atttor omarł,ia tzw. "miary rriczwartośc:i" zbiorrt w przcstrzerri tnc-

tryt:zrrej, a w szczególtrości rrriary niezu,arlości KuraŁowskiego i Hausdorff'a.
\,liary tticzwaltości zostały pcllvołatre drl sarlloclzie|ri4gcl życ:ia w rrraternatycc rł'

1ataclr 50-[ych ubiegłego stulecia i okazały się rrader poręcznym trarzędzien.
Szczegóriie "sytlpatyczna" z punktu widzenia definicji, jest miara rriezwartości
Hartsdorffa , gdyż.icst to odległość Harrsdorffa zbiorlr od pcidprzestrzeni podzbio-

rór,r, zrł,arŁych rozważal.ej przest,rzetri metrycznej. AuŁor omawia i,akże aksjo-

rriatyczrrą teoliq takich trliar u,g. pfacy ilp. Banasia i Gocll]a z 19E0 roku.
Itozdział kończy przypornnierrie twierdzelria Darbo o purrktach stałych korr-

tra}<cji względem mjar niezrvaltości (wykorzystywane w koricowych rozdziałach
prat:y), którc.jcst pewl}yln analogclnetn twicrdzetria Balracha o pirnkcic stałym.

chociaż w rozdziale tym riie ma nowych rezuliatów, to jest on potrzebny dla
czytelrrika rrie ołlc:rLjąccgo tra codzicri z rrliararrri rriezwartclści.

W rozclziale Łrzecirn Autor u.prorr,adza tyŁułolve przestrzetrie Junkcjz o pruJ-

rostach utemperowangclt. Dla zadanej przestrzelii nle[r}rcztlej (M,d), oraz zada.

ne.j firnkcii u-, ; |0, oc) ----* [0, oc) rlicmalciąr:ej i takie.i, ża u(t): 0 tylko dla ź : 0,

(zivanej modui"rn ciągłości). q.plowadzolle Są przestrzerrie przestrzeriie C,(]\,1)

złożottc z tych furikcji lzeczywistydl na M, dla któryc}r istrrieje stała K, zalcżla
ocl frrrrkcji, Ła,ka, że

|"(") - r(u)| ś K, u(d(u,u)).



Autor "banacłrizujc" te pl,zcstrzcrlic. wplolvaclzając stosowIrą llorl]}q i dowodząc
zupełności. Wprarł,dzie rne|odv stosowane w dowodach własrrości przestrzeni
C.(II) są analogiczrre jak w przypadku funkcji hóldelowskich.których są uogól-
nietrietn. i zapewne są do zrraleziellia w litcratrtrzc przcdmiotu, ale może lric w
takiej ogólności, jaką proponuje Autor.

Najistotniejszc w orrrawiallcj pracy są r,ozdziały czwarty i piąty. W czwartyrn
Arrtor lbrrnułuje i dowodzi pewnego kryi,eriurn reialywnej zwartości podzbiorów
przestrzelli C,(^I) (przy dodatkowym założeniu (subaddytywność) o rnodule
r.-,). Wvpowicdź tcgo kryteritrln jest zbliżona do wypo,1ł,ierlzi twierdzenia Ascclli-
ego-Arzeli i u, dowodzie Autor stosuje to trvierdzenie. Uzyskuje na Łej drodze,
jako wriioselt, krytcria lclatywlrej zrvat,tości (rvarulrck korricczlry) w przestlze-
niach lunkcji z warurrkierrr Hóldera. W rozdziale piąt5,,m Autor korrsi,ruuje pewlrą
lniarę niezrvartości Ą(X) w plzestrueni typu C,(M) modyfikując nieco proce-
durq opisaną w przvpadkrt LI _ la,b] rra stronie 12-te.j rozprawy..

W dwu ostatniclr rozdziałach Autor przedsŁawia zastoso\Ąlania uzys]*,.r.n
rczu]tatów clo uclorvcidrrierria trvierdzeri o isttricniu v:zw1,4zait r,ówlrari całkorvyc}r
(nieliniowych. a " kwadratowych" ) ty pu Hatntnersteina i Volterry-Harrrrnersteirra
w t"ozrvażanych przestrzenia,ch, IJż5,11,3 w tytn celu twierdzenia o l<ontrakcjach
Dalbo w zastosowalrirr do skollstrttowanei wcześniej mialy ]liezwari,ości Pr(X).

l]. Ocena rozprawy.

N,Ioja ocerra rozprawy doklrlrskiej p. rngr Rala}a Nalep5, jest pozl,tl,rł,lia.
Po pierwsze ternatyka pracy, chociaż nie jest w pełni norvatolska, to liależ1, d6
]<luclzowego d]a ana]izy rnatcrnatyr:zncj rrrtrttr trł,ierdzeri o istnienilr rozrviązań
róu,rrań różniczkolł,ych i całkot,ych. w Łopologii do nurtrr twierdzeń o punk-
tac}r stałych, rrriaratll rticzrł,artości, a r,v analizic {'ulrkciclnaltlcj rezultaty Au-
lora rł,zbogacają poznalrie przestrzetri tunkcji |1,pu o utemperouanych przy-
rostacll. Po drugie, lrdowodnjone przez Autora kryterium relatywnej zwartości
w postaci Trł,icrdzenia,1.1 jest wprawdzie z ogóhrcgo prrnkttt r,vidzenia, pcwną
lversią trł,ierdzerria Arzeli, jego uogólllieniem. ale na tyle rriebanalnym, że rł,yrrik

trzcłla ttzttać za rrowy. Trvieldzerlic 4.1, jego korlsckwerrcje , a takżc korrstl,rrkcja

lrowej rnia,r5, rriezwartości P"(X), odpot,iadają. moilrr zdanietrr, wylllo8oll ory-
ginalności i rrowości. jakie zwycza,jorł,o stawia się w odniesierriu do pra,c dok-

torskicli. Pcl trzccie, przedstawione w ]<oticowycli rozdziałach zastosowania.

rvskazują na potencjał uzyskanych rezu]ta|ów. I po czrvarte. rozprawa rłapisana
jcst jasutl, staraullicl i dodatkowo z pewllą s$/adą. cl co rric zawszc dłlają kandy-

daci na doktorów.

4. Konkluzja

Riorąc pocl uwagę ]rowyższe uważa.t}lj że:

oma,u,ian,u rozpT,a,uu tloktorska p. lngT Rutału, Nale,p,g pl. "WARUivKI ZWAR_



TOŚCIOWE W PIIZESTRZENI F-UNI{C.]I O LrTEMPEROWANYCH PRZYROSTACH I ICH
Z,ĄSTOSO\VANIA W TEoRIl Róu,NłŃ CAŁKOWYCH" spełn,ia ll"sLawoue uylnogi
sl,wźane pracoyn doktorskirn. Zarazetn ,unoszę o clopuszczenie p. mg, RaJała
N nJt:py d,o d,o,ls zy r:h cta,p ó,ul pr zctll o t},ll doktor ski.r:g o.
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