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Recer'z.ia
l,ozplŁllĄIy tlokŁcllskiej mgr Joaltnv \.,Ia,rkorł,icz

..Wybrane własności i zastosowarria sum prostych przestrzeni Banacha''

liozprir.wit doLrl,tlrska mgr Joelrrny \,Iarkou,icz pośłr,ięcona,.jcst llir,tiiirlirt georrretrvcznych r,vłirsrro-

ści suut 1lrtl-<tych przr.:strzeni Belnił,cłri.ł i ich zastosorva,ń r,v geornllŁrii pl,zt:strzetti interpolac1,.jnvr:h

genel1)\,\ranych za 1lcitnocą metod1, średlich. W s]<łllc1 fozplŁt\,vy r,vr:}riltlzą rezriltatv zarvarte n, t;zl,(:-

l,ech rł,sl;i;łirlrtorskich ilrelciłch z, pronroLorem prof. Sttlr.isłarł,em Prusern, l)rł,ie prtrce zostały
opublikorł,tll}e: \v Jourlra,l o[' |,Iorrlilrtl:r,r, (]ottvex Anirlr,sis (przlcir [49]) i Annales Urrivtlrsitatis
},t;r,riae Curic*Skltliitli,vska, scctio A (pr'Łrca lir0I). lVułorr.iir,st do clrrrkrt zeisl,ałir przy,jętzł. praca |51]

rł, \łatłierrratisrlle Nrrclrriclrtelr ola,z pract} [.lZI u, .ltltlrrral cli'-I'optlltlgv a,ncl Anzrlr,sis.

ltozprawa sl<łiLda się ze rr.stępu olaz czterech l,cizdziałów. Rozrlzia,ł pitlt,łl,sz_v zarł,icra 1rluczou,e

clt:finicje z gełlrtlctt,ii plzestlzelli Banacha, w tyln definicje noclułrt $rv]xlkłOś(:i ijcrlriostajne.l
x,vllirkłości cira,z milclułu głarclkości i jednostajnej gładkości. a takze pe\\.ne znalte Lrviel,t]zt,llriil

poktr,zujące ich zastostlv,,arliiL. \\/ 1itltlrtlzdzi:l,lc 1.3 dvsl<rrtc}\,yź1,1Ia, .jest r,i,ła,srrość Opiarla i .jednostajna
u,łrrsn<;śi, ()1liłla 1y plzt:strzelri Bana,cha X r,vzglętlcrn topologii r na, X. Zr.lcfitliorr,ł.rrt.j ll()lĄIv morittł

s,{.T I}Łt |0. 1]. 1<tóry cłltlrtlkŁer_vzuje te łr,łzrsności: s,ł..(c) :: ilrf{1 - lirrrirr[,,**,|lr",, -.r:]|} dlti

r:: € [0. 1]. gdzie itlfinurrt jest brarre po rł,szystkich ograniczonych ciągaclr (r,) rv X t,a,]<ir:}r. ze

liminf,,*o 1|;r;,,|1 < 1 i,r, 3 .r. gdzie ]]..lI > c. Przestrzeń X rna słabą (odpclrł...ir:rlrl<lst,ajlrt1)

rł,łtr,sność OpiaJa u,zględem topologii r rl,tecly i t1,lko u,ted},, gĄ 5_{,,(c) > () dla, kazclego ć € |0,1]
(odpow. s,x."(c) ) 0 dla ka,żdego c e (0,1]). Głćxvne rv,l,niki podrozdziału 1.3 st1 udor,r,tldnione

przy ztlła,żt:ttiu. ze toptllogizr, i- rttl przr:slrzerti Bir,na,r,hir, _Y ir:st doptlszczalna (tzn. r jest słabsza

rriz tollcli<lgizr nornrorł,a i lttll,1lta, w ,{.jt:st r:izlgorvcl rl<llnitl 1lriłciągła lł,zględem r) i zbiór rvr(r)
r:izlgćxł. (li::,,) w X zbit:zrtvr,lr clel 0 \Ąrzgl(]deln t,opologii r. rlla, kl,ór1,,r:h l1""l1 ż 1 d]a u,szvstkich
,li, jest nicpust1,. Przv l,vnt zlrłozr:rliu o l,tlpologii r- rrrgr Nlai,ktlr,r,ic:z titlrłrodzi ('1lł,ierdzenie 1.3.3).

że ieśli X rłra słabi1 wła,srl<lść: Opia,lłr względtllrr |clpologii r. l,cl .s 1." it:st funkr:jz1 rliągłą na [0, 1).

1.3.-l) . z<:.jeśli X łrrir,,tłabil rł,łiuurlość Opiłla \Ąrzględeill r" to zachodzą r,óu,rrtlśr:i poclir,|il,r:e relilc.ie

rrriędz,v rnoclułetti s,1., i tttorltiłorlt r,5.. (rł.llrtlrvadzoliviIl I)fzez P. K. Linzl. K. I(. 'I'tr,rrłl. H. I(. Xu
\\. p]]itcv opublikrlrł,trrrej rł, Nonlinea,r Arrirlvsis rł, 1995 i,rlku).

\\,-r,tlzdziale drugim fozplŁlwv autorktr ba.cla ki,ator,r.e łvtrriarrty modułć_lrł, łwlirrkłości i gładkości

rlla kra,t i]ałrac]ra,. .It:śli _{ jest kratą Brrłracltlr,. tel modułern monotoniczn<lści (odpow. porz,ą,dktlił,ej

gła.dkośr:i) lrltlty X 1lazvwamv funkcję ó-,1 : [(). 1] (.,,lp,,ir-. p,n.x) określolrt1 \Ąizt)feln d,.,r(E) :



irif{1 -l1r,,yllIr,a e -Ę,|) ś lJ ś§, |l"ll ś l, llyl| )e} dla€- € |0,1] (orlpclrł,, pt,,..l,(T'') :
srrp{]|:ł V T§ll - 1; r,u € B(X), rju > 0} dltr 7 € [0.1]). I{ratę _{ nazywamy iednostzrjnirl
lrtolltltorriczną (oclpow, porztldkowo jedtrtlsl,irjnie gładką). gd.v d-.,1(e) > 0 dla kzrzdego e e (0,1]

dltr ]it,atv Banacha,r : (R'.1l |l) " lrolmil l|(",,"r)|| :: max{|"rl+ X|"rl,Ślrrl+ |r2|} c,llłr

(.:t,1 .:t2) €.R2. któi,._v 1lt;ktrzrrje. że órr.,t nie jest furiĘą 1,.1,pukłą. Napodsta.ił.ie telg<l fa,lrl,rl a,rrŁtlrktr

},ozplałlry rl,nio-sl(llie. ze nitl jesi, 1x,ar,vclziu,v wzór, dr.,,_1 (r) : s,,t,{. T - plrl,x r (u); 0 < s < 1 } z ] }lilc\.l

i38] (ripu1llikorl,atltli ił, Collectanea Nlathematittłl 44 (1993). 1i,lil 16il). Kol,zystająt,zę z|Itlll.,)

zasaclv i<,lka}rrej refleks).rvności clla krat Batracha pclclaje popfawlle clowtlrlr, ibl,rnlrł z placl, i38] :

dni,,y*- : dm._y i P,rr"l,,* : {)m.X.

\\'' tlzecim rozrlziłl,,le lozpla$-y Łliłdrrire są geometrvr:zne lł,łastrości tlgóhtvtlh sunr prt;stvch

V ,: (D;.rX,)l..gdzie {X,},;ę7 jest rodziną prze-strzeni Bana,cha,. nertorniasŁ E jest krŃą
bilzortą nad zbiolcrn irrcleksóiv 1, Arrtorka lozpla\vy ciorł,ocizi (Tv,,ierdzerrie 3.2.1). ze jeśli rt:
infie7r1.1 , to Ą-(.) ) stt1l,*^,..,rnilr{o6({), a6(ii(1)(s -t-^i)l2)*Ęl2\, gdzie,ł1 ozna,czamoduł
jr,:dirosta.jrrcj u,ypulłłości pr-zestrzeni Banac}ra, X. W podloz<lzia,lr:3,i3 rrigr \,{illktlłvicz podaje
rv;rrunki dosta,ter:zne na to. trbl,suma prosta, ł:': (L,;erĄ)Ł- posialda,ła, -qlir,ł;l! r,l,łur.sność Opialzl
i $rłiisl]ość Opiirla,. Ponzrdto dowodzi" ze jeśli ]rl,ir,l,tr, bazowa, E .jtlst. ,jt:dtttlsl,a,.jrrie rłonotoniczntl
orirz s(r-,) l: infiels,yn(c) ) 0 dia kazdego c € (0.1). to s1,(c) > i,,,,,l-;(5r(i)) > tl dla kazdegtl

c € (0. 1), \\: lttlnsekwerrcji przestrzeń ł' ma, .jerlltosttl.jtlt1 ri.ła,sllość Opitr,la,. W ptlclrozdziale

3.4 głórvnv rezuh,a,l, (Trł,ierdzenie 13.4,2) głosi. ze jeśli dla kr-atv bazowej E nad zbiclrtlrrr I k:,},t

Rieszil a(Ii1 <2ora,z Ę:stt1l;.7.Il(X,) śż.to ł(}') ś R(ż- 0(E)) +Z(a(E) -1).'lutai
l?(X) :- slrli{lininf,r_+r: ]|:r: 

-fr:,, l|} oznacza, irltle]<s (lar-cii-F:r.lsellit 1lrztlsl,rzt:lri 1}ir,na,rllła X" gdzie

slrplenlll]ll .itlst brane po rł,szystkiclr rr € B(X) oraz rł,-szr.stkicl] ciągacll (lr,r) w B(,{) _"łabo

zbiezrlvrllt tlt; 0 rł, _{.

Ost,iLllri razdziaŁ roz])1,il,\\,\- zarvier-a r-ezulttrt1, tltitvczące własności geometrycznych przestrzerri

interpoiacr,jtrvtlłl I itlnsa Peetrego Ko,e(X, E) rvzględem 1ia,r,v Ranacira X : (Xo,,{r),generorvanej

zŁ_l, I)ornocą krat1, l3a,lrar:l-ia E nir,d Z ,le,nlot-lltttJizorłani1 bezrł,tt,ruttj<r)rłą ba.ził zt: sl,ałi1 bezlvlrrlittirrlrvt!

1 or1łz pa.rarnetrv p € (1. x) i 1i € (0,1). lJdclivotlrriono (Twieldzenie 4.2.1') przv techlriczrtr,_rn

l,t a,rtlnku na E " żejeśli 'Ł- 
jest,.jt:tllros|it jrrie rn rllukła, i.jedna zprzesLyzeni Ą lułl _{1 .iest.je<1lltlst,i-lirlitl

lrrvpukła. to prztlstrzr:ń /ir,e(X, E) .icst jr:clrlosttrinie u,vlluj<ła,, '1ł:clrnir:zll_v drllvtirl tego tu.ielrclzenia

clllit:la się na opisiLtiytn poinl,zej 'I\,,-ierr]zclriu l].2.1. Na,lcżł,zlł,rócić,urłla,gQ,że osza,cou,itlrie w linii
9 na, stronie 70 nie rrtusi bvć pra,rł,clzirł,e. lłl jtlgtl usutrir:ciu isttltnc dla, clorł,odu tlszźlctlx.anlie r,r, linii
10 iest popra,\Ą|lre po za,sttlpielriu rv linii 8 i 10 -*vrnbcllu łt) ptzez r()(ż) clra,z iv lillii 8 s!trrłlolrr
ł,1 przez.lrl(i), Ponadto t, linii 12 zamiast r0 por.,,inrro bve .rO(ź) olaz w lirrii 14 te lvzcitach ntl
clitlgi _ł i y pierwszy rł,spółczynnik eŹ9 powinien bl,ć usrrrrięt1,,. W rozdziale czlłlattl,m podobają
lrri sie;'lwiertlzellia 4.3.'ż i 4.3,1], któle dotvczi! rvłirsności Opiala i jednostajnej własntlści Opiłrlir,,

\\i pieluvsz.1,1rt z rrich podirno łvarunki dostateczrle ntr to, irbv przestrzeń interpoiacyjna I!,.a(X, tr)
miała rł.łasrrość Opiala. \\i drugim tlnierdzeniu podano tlszacorvanie lnodułrr s/r.e plz}. pornocv

modułóu, sln i s1-, tllaz nltldltłtr ltttlirtlt,ortitlztttlŚr:i kra,tv tiłrztlwe.i E.

Ocerra rozprawy. Il.rlzplawa dokto,L-ska nrgr- ,}cla,nrry \,larkorł,icz z<lst,irłit, zt,cr.lilgorł,ar-ia. mel_y-

tilr.u-clzltił,,pclprarł,rtit,. Ol.1szet,nv r,vstęp za,rviera isicltne definicje tlra,z lezulta,l,y r r.,,rrr',e,erlttletlii

ilrzesŁrzr:ni Banacłrił,. W rozprarł,ie badałre są \ĄIa,zll€ 1ł, gęorrlr..lttii przestrzeni Ba,nacha u,}tr,sności:

rł,vpukłtlść. głaclkość i irlłr cldpor,viedniki. niekwa,clrato\\.ość,, r.l.łiłsttość Opiala i włiłslrośr" Clzircii-

Fti,lseta,. lVia,r1omo. ze t,tl rłiłiłsności majt1 \\iazl]e za,sl,tl-\0rł,arria rł,tcolii punktów stałych ocllvzoror,vałi



llieodda.li_l.|ilr:vch ortrz zagadrieniaclr zrł,it}ztr,rtvch ze sti,rlkl,llrą nornralną ])lzestlzeni Banaclril, \'1gr'

.Jołlrtna N,{ark<,liłricz zna,koll}icie rnotywuje swoje ba,cltlnia i prezentuje pełr,ne znit,lt(] r,l,'yniki. którc:

pokazujt1. ze śr,r,ietnie orierrtu.je sie,,rv ollszill,ze s\Ąrojej tematvki ba,r]awczej. LTlniejęt;nit: prezentujt:

istol.ę zagir,dnieir r,v teolii ge<ltrtellii plzestrzeni Birnir,chtr i.jtlst, Łlardzo clobllze zoritlrrt,clrł.ana u, ]it,e-

latulze zrł,iązzttttl.i z tenlatykt1 lla.tltlr.vr:z;,1. Autorka, Iozpfa,\\l\: uz.vskarre w1,,niki tiur.luje na ba,rriztl

clclbi,ej zlirr,jorloś<,i wcześniel.j ztl:l,rlvt:łt i,ezultatórł, clraz c]tlr,lodórł, i dodr,r,,jtl slłłij istotnv v,.1rłir,c1,

l)tllłrne lezr.rltatv rrtltviil,zują dcl zrtit,nvr:łt \Ą;},nikót, dot_vcza;c:vch np. jednost,a,jne.j monotorlit:zntlści

r;t,az jechrostajrre_j t,l,pukłości i je wzmacniaji1, Niektóre dorłodv są t,t-,clrniczne. c<l r,vł-nika z {a]<l,u.

zcl ba,clłlttie rvłzuslxlści georttctrl,r:zrr_vch w wielu przl,pzr,tll<a,ch wymagŁr spec|zrlrll'ch techlrik dowodo-

rvl,cłl. ljlt_,zerltircjii dotłlr]ółv uz1,,skan.r.ch rezulttit,ółr, zrrił,i,Lrl,ycłr w roz1,1Lirrł,ie jest solidrilt i lv mojej

r;pirrii jest p;1 11,1,sokiill 1ltlziomie, Zzr lvartościowe 11\\-a,zit,in rezultat"v cl ()szźtc]ow-aniaclr rtroclułów

charir,kteryzujć],(]\,ch od1lowicclrrie rł,łztstrości gełllnett,lrr:złir: przestrzeni Bilttttlhzr. Uzyska,trtl wvniki
tr geornetl_vcznv(ł] \Ą,łaslltlśc:iacłr riogólnionych sullt pltlsl,vch przestrzeni Baltitcłłit. i icłr zasi,rlstlrł,alrie

r]o rtc]rlr,v<ldnlenia l,ezu]tatćxv tl ił.łastlclścii,lch Opiala lł, pfz(]s1,lzeniach interpolacl,jnvch Liclnsa

Prx:l,rego skolr-qtruowa,nych za pomocą tłbstrłr,l<t:1,.jne.j tncltoclr. rzt:c:z.yrł,istej uwazam za ()},)rginalne,

Rei,usułruiąc strł,ierdza,lrt. ze lozpla\\,a doktorslcr, irrgl Joa,nrll, flarkorł,it:z wrrosi wartościor.l-}' rvkłaci

do geonie|rii przestrzt:ni Banacha olaz teorii 1lrzestlzeni irlte1,1ltllilt;l.jnvch.

Korikluzja. iJr,r.azam. ż() f()zpl,ŁIwa doktorska rllgr Joa,nlry }Itrrkorł-i<lz sllełrrizr wvmagir,ttił, okleślone:

l,r, Ustarvie rl sŁopnia.cfi i tvtuie rłaukor,wm. \,\Ąrrlsze łlobec tego t_l irtzvjt-,cie ]]uzprŁl\\,\,i ,ltlpuszczerlie

lrrgr .Ioa,rlrll. \Ia,i,kowicz cio dalszvch etapólł, przerł,odtl tltll<torskiego.
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