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Rozprawa doktorska prezentuje wyniki uzyskane podczas badania hipotezy postawionej w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku przezA. T.-M. Lau, która to hipoteza w ogólnej postaci mówi,
ze pewna własność półgrupy (lewostronna średniowalność) moze być wyrażona za pomocą
specyficznej własnoŚci punktu stałego dla nieoddalających reprezentacji owej półgrupy [1].
Chociaz w wpiku badań samej hipotezy nie udało się udowodnić, w rozprawie wykazano
przypadki szczegÓlne, przy których hipoteza jest prawdziwa - między innymi dla półgrup
przemiennych oraz reprezentacji regularnie nieoddalających. W szczegóIności pokazano istnienie
nowej własnoŚci, która dla półgrup, które tę własność posiadają gwarantuje prawdziwość hipotezy
Lau.
Prócz wyników związanych bezpośrednio z hipotezą Lau, powstałe techniki pozwolĘ na

uzyskanie nowych wyników między innymi dla przekształceń afinicznych olaz w dziedzinie
retrakcji dla przekształceń nieoddalających. W tym kontekście warto wspomnieć o potwierdzeniu
przwvszczenia Xu i Yamady [2] odnoŚnie tempa zbieznoŚci iteracji przekształcenia uśrednionego
afinicznego oraz uogóInieniu twierdzenia Brucka [3] o nieoddalającej retrakcji dla półgrup
przemiennych.
Początek rozprawy skupia się na wyabstrahowaniu własności dzielonej między innymi przez

półgrupy lewostronnie Średniowalne i lewostronnie odwracalne (wykorzystywanej w późniejszych
twierdzeniach) oraz wprowadzeniu uogólnień asymptotycznej regularności i jednostajnej
asymptotycznej regularnoŚci poza przestrzenie metryczne, wraz z pierwszymi wynikami
dotyczącymi punktów stałych.
Kolejna częŚĆ skupia się na twierdzeniach powiązanych z retrakcjami na zbiory punktów stałych.

Znajdują się tu wyniki korzystające z twierdzeń Brucka, ale takze z innych technik, między innymi
z wykorzystaniem centrum Czebyszewa w sposób inspirowany pracą [4].
Ostatnia częŚĆ stanowi omówienie i podsumowanie hipotezy Lau, znanych i nowych przypadków

szczególnych.
Częśćwyników została opublikowana w pracach [5], [6], [7].s
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