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Recenzja

rozplawy doktorskicj Pani rngr Joanny Nfarkorvicz pt. Wybrane własności
i zastosowania sum prostych ptzesttzeni Banacha

Rozprarva doktorska p. .Ioanny N,farkowicz micści się w tenratycc dotycząccj gcometrii przcstrzc-

ni Banacha. Dokładniej rzec:z ujmując dotycz1, otra, zachowania (przenoszenia,) pewnych r,vła,sności

z przestrzeni Bana,c}ra na, sumy prostc tych przestrzcni jak rór,rłriez na utlvorzone na, icłi bazitl

przestrzenie interpolacyj ne.

Tych r,r,spomnianyclr wła,sności przcstrzcni Banacha jest rł, pracy kilka i są to takic funda,mcntalnc

własności jak wypukłość i gładkość l,zestrzr:ni Banacha (ścisła 11,1,pukłość. jcdnostajna 11,ypukłość,

gładkość i jednostajrra gładkość) oraz związatte z nini pojr;cia takic .jak stt,uktrrla nornraltra przc-

strzeni Banaclra, jcdnostajna, niekwadratorvość a przcdc wszystkim własnclść punktu stałego dla

odwzorowań nicoddalających. Następną, bardzo wazną własnością rozpatryrva,ną \v pracy doktor-

skicj jest tzrv. u,łasność Opiala (słaba rł,łasność Opiala, własność Opiala i jednostaina lr,łasność

Opiala). Przenoszenie tych r,vłasności jest dvskrrtowa,ne w pracy zarówno d]a, sum prostych jak

i dla przestrzcni intcrpolaclrjnych. W rozpra,wie doktorskiej rozwaza siq .ji,szczc zachowanie tzrv.

współczynnika Garcia-Fa]seta d}a sum prostych przcstrzeni Banacha.

Rozprawa doktorska skłirda się z obszcrncgo Wstęp oraz cztr:rr..clr rozdziałów.

We Wstępie Autorka przedstawiła, m.in, dość szcroko rezrłltaty tcj rozprawy w nałviązaniu do

rvczcśniejszych wyników uzyskanyclr zarównr; przaz Ptorurotora rozpra\\,y, p, profcsora Stanisława

Prusa jak i innych autorów,

Definicje pojęć uzywanych w rozprawie jak i rvielu rł,l,nkórv rv niej wykorzystywanygh są dość

drobiazgowo omówionc w dwóch pierwszych rozdzia,łach rozplawy.

Rozdzlał 1 poświęcony jcst głównic omówieniu pojęć wypukłości i gładkości przestrzeni Bana-

cha oraz własności Opiala i współczynnikowi Garcia-Fa]seta. Natorniast Rozdział 2 zawiera r,vielc

faktów dotyczących krat Banacha.



Nalczy zaznaczyć, zc w tych dwóch pierwszych rozdziałach lecenzowanej pracy doktorskic.j

można znaleźć równiez kilka wyników uzyskanych przr:z Doktorantkę.

Przcjdę tcraz do omówienia zar,vartości rozdziałów zawicraiących autorskic wyniki, którc zostały

uzyskano przez p. J. Nlarkowicz we współpracy z p. prof. S. Pruscm. Są to 3-ci i 4-ty Rozdział
recenzowanej rozprawy.

Zacznę od omówicnia wynikóu, przcdstawionyclr w sekcji 3.2. Podstawowe twiedzenic z sckcji 3.2,

dotyczącej jednostajncj wypukości sumy prostej przestrzcni Banacha, poclajc oszacowanie modułu

wypukłoŚci sumy prostej przestrzcni Banacha (Do., Xl)B przy pomocy modułów wypukłoŚci przc-

strzeni Xi, ź e 1. Oszacowanie to wyraza, się poprzez oszacowaną od dołu filnkcę zdefiniowaną przy

pomocy modułów wypukłości przestrzeni Banacha Xi dla ż e I.

Z omawiancgo twicrdzenia wynika wazny wniosek mówiący, ża jażali przcstrzeń bazowa jcst jcdno,

stajnie wypukła, to suma prosta jest równiez jcdrrostajr.ię 11,ypukła.

Interesującc są wyniki pracy doktorskiej zawarte w sekcji 3.3 a dotyczące przenoszenia sła-

bej własności Opiala i wła,sności Opiala na sumy proste przestrzeni Ba,nacha,. Nlia,nowicie, jezcli

założyrny, że przesttzeń bazowa ,O nad zbiorem indcksółv 1 jest rozpięta na podzbiorze generowa-

nym przcz wszystkic funkcjc charakterystyczne indeksów zc zbioru 1, to słaba, własność Opiala z

przestrzcni "składowych" przenosi się na sumy proste tych przestrzeni,

W przypadku podobncgo plzenoszonia własności Opiala nalezy założyć, zc krata E jcst jed-

nostajnie monotoniczna,. Natomiast przenoszenie jednostajrrcj wła,sności Opiala na sumę prostą

wymaga nałożenia, dodatkowego załozcnia, na, przcstt,zcń bazową 6. NI. iu. nalczy o przestrzeni ,O

zalożyć, że jcst jcdnostajnic monotoniczna.

W następnej sekcji 3.4 Rozdziału 3-ciego omówiony jcst współczynnik Garcia-Falscta /?(X)
dla sumy prostej przestrzeni Banacha. Badania prowadzone w tej sckcii związane są z wynikicm

uzyskanynr właśrrie przez Garcia-Falseta, który mówi, że jeżeli n(X) < 2 to przcstrzcń Banacha

X ma słabą własność punktu stałego dla odwzororvań nieocldala,jących. Szkoda, że ten wynik jest

cytowany we Wstępie, a nie ma o nim wspomniane właśnic w sckcji 3,4.

W nawiązaniu do tego wyniku Arrtorka dowodzi twierdzcnia mówiącego, że dla, przestrzeni bazowej

E takicj, żc E : Ą, zachodzi nierówność R(E) < }(E), gdzic )(E) oznaczatzw.kąt Riesza kraty

E.

Następnie, po tvm twicrdzeniu zamieszczono twiordzenie pozwalającc oszacowa,ć wsółczynnik Garcia-

Falseta d}a sumy prostej przestrzcni Banacha plzy pcwnyclr dodatkowycŁt założcniach.

W sckcji 4.1 omawia się parę interpolacyjną dowolnej przestrzeni Banacha i przcstrzcni Banacha



zbazą bczlvarunkową. DIa takiej parv interpolacynej dowodzi się pewnej nierówności, która jest

rvykorzystywana w dalszych rozwazaniach.

Podstawowym rezu}tatem sekcji 4.2 dotyczącej jednostajnej wypukłości w przcstrzcniach in-

terpolacjnych jest twicrdzenie mówiącc, ża jażeli przynajmniej jedna przestrzeń Banacha, w palzc

interpolacyjncj X : (Xo, X1) jest jednostanic u,ypukła oraz E jcst jednostajnic wypukłą przi>

strzcnią Banacha ze znorma,lizowaną baząbczwarunkową spcłniającą pewne dodatkowc warunki,

to przestrzeń intcrpolacyjna K7,,a(X, E) jest tez jcdnostajnie wypukła.

Ostatrria sekcja Rozdziału 4-cgo, sckcja 4.3, zawicra wyniki zwlązane ze słabą własnością Opia-

Ia, własnością Opiala i jcdnostajną rvłasnością Opiala, Wyniki te mówią, np., ze jezcli X : (Xo, Xl)
jest parą interpolacyjną taką, Ża przestrzenie X3 ora,z Xl są refleksywne a ponadto E jest przc-

strzenią jednostajnic monotoniczną i obic przestrzenic Xo, Xl mają słabą własność Opiala oraz

przynajmniej jedna z tyc:h przestrzcni ma własność Opiala, to przcstrzcń intcrpola cyjna Kp,rl(X, E)
ma własność Opiala.

Podobny wynik otrzymuje się jczcli założymy, że przynajmniej jcdna z przestrzcni X0, X1 ma

jednostajną własność Opiala,

Podsumowując nalczv stwicrdzić, zc praca doktorska p, Joanny N{arkowicz jcst napisa,na stararr-

nie i prccyzyjnie. Tematyka pracy, lieszcząca się w geornetrii przestrzeni Banacha, jcst z pewnością

trudna. Wyniki zawarte yl prac} nalczy uznać za nictrywialnc oraz wysocc nictrywialne.

W pracy uzywa się bardzo wielu pojęć dotyczących sum prostych przestrzcni Banacha i przestrzeni

interpolacyjnych, Są to pojęcia dość trudnc i wymagają posługiwania się wicloma pojęciami analizy

funkcjonalnej. Niewiątplirvic rccenzowana praca doktorska jcst tymi pojęciami nicco przeładorł,ana,.

Doktorantka nicjako rckompensujc tc "niedogodności" ilustrując swoie rozwazania dobrze dobra-

nymi przykładami.

Nie mam najmni{szych wątpiwości, że rozprawa doktorska Pani mgr Joanny Markowicz spełnia

ustawowe wymogi stawiane rozprawom doktorskim. Z pełnym przekona,niem rekomenduję przcd-

łożoną rozprawę do dalszych etapów przcwodu doktorskiego,

Rzeszów, 2 września 202Ir.


