Poºadavky ke zkou²ce z TMI
A. Písemná £ást

Písemná zkou²ka trvá

90

minut. Jediná povolená pom·cka je tahák na

1

listu

papíru formátu A4. Ostatní materiály, mobilní telefony a jiné p°ístroje atd. musejí
být po celou dobu písemky uloºeny v ta²ce.

Témata: vy²et°ování konvergence integrál·, zám¥na limity a integrálu, zám¥na °ady
a integrálu, limita, spojitost a derivace podle parametru, výpo£et jednorozm¥rných
integrál· metodou derivování podle parametru a pomocí Fubiniovy v¥ty, vícerozm¥rné integrály, obsahy, objemy.
B. Ústní £ást

Je t°eba znát denice, v¥ty, d·kazy, souvislosti, ilustrující p°íklady. D·kazy jsou
vyºadovány v takovém rozsahu a podrobnosti, v jakém byly odp°edná²eny, krom¥
toho m·ºe dojít na podrobnosti, které nevyºadují dal²í znalosti, ale jen porozum¥ní
problematice.

Teorie míry . Mnoºinové systémy, okruh, algebra,
funkce. Míra (kone£ná,

σ -kone£ná,

σ -okruh, σ -algebra.

Mnoºinová

úplná). Borelovské mnoºiny. Abstraktní vn¥j²í

míra. Carathéodoryho v¥ta. Základní konstrukce. Dynkinovy systémy a v¥ta o jednozna£nosti. Pramíra, Hopfova v¥ta. Zúpln¥ní míry.

M¥°itelné funkce . M¥°itelné funkce na abstraktním m¥°itelném prostoru. Jaké operace s funkcemi zachovávají m¥°itelnost? Pojem jednoduché funkce. V¥ta o aproximaci jednoduchými funkcemi.

Konstrukce (abstraktního Lebesgueova) integrálu . Základní vlastnosti Lebesgueova
integrálu. Leviho v¥ta. Linearita a r·zné vlastnosti.

Jednorozm¥rné integrály . Srovnání Lebesgueova integrálu, "Newtonova"integrálu
a Riemannova integrálu. Kritéria konvergence Lebesgueova integrálu na intervalu.
Lebesgue-Stieltjes·v integrál, per-partes pro LS integrál.

Zám¥na limity a integrálu, °ady a integrálu Fatouovo lemma, Lebesgueova v¥ta,
Leviho a Lebesgueova v¥ta pro °ady, kritéria pro zám¥nu °ady a integrálu.

Integrál závislý na parametru. Limita, spojitost, derivace, funkce Gamma.
Konstrukce Lebesgueovy míry . Elementární objem, Aplikace základní konstrukce.
Srovnání s Jordan-Peanovým objemem.

Fubiniova v¥ta. Sou£in m¥r. Fubiniova v¥ta pro (úplný) sou£in m¥r. Fubiniova v¥ta
v

Rn .

V¥ta o substituci. Obecná v¥ta. Polární, sférické a válcové sou°adnice.
Prostory

Lp .

Youngova, Hölderova a Minkowského nerovnost. Zavedení, ztotoº-

n¥ní funkcí rovných skoro v²ude,

Lp -normy. V¥ta o úplnosti. Hustota jednoduchých

funkcí.

Lebesgueova v¥ta o rozkladu a Radon-Nikodýmova v¥ta . Pojem absolutn¥ spojité a
singulární míry. Hustota míry. Lebesgueova v¥ta o rozkladu a Radon-Nikodýmova
v¥ta. Rozklad míry na spojitou a diskrétní £ást, srovnání s Lebesgueovým rozkladem, kombinace a aplikace na rozklad LS míry na p°ímce vzhledem k Lebesgueov¥
mí°e. Rozklad omezené neklesající zprava spojité funkce na absolutn¥ spojitou £ást,
singulární spojitou £ást a funkci skok·, p°íklady.

Znaménkové míry. Pojem znaménkové míry, informativn¥ vektorové míry. Variace
znaménkové míry. Jordan·v rozklad, Hahn·v rozklad.

Radonovy míry a LS míry . Pojem Radonovy míry, roz²i°ování LS funkce intervalu
na LS míru na

Rn .

Topologické vlastnosti LS m¥r. Luzinova v¥ta v

Rn .

Rieszovy

v¥ty o reprezentaci lineárních funkcionál· na spojitých funkcích (informativn¥).

Aplikace na teorii pravd¥podobnosti apod. M¥°itelná zobrazení. Obraz míry a integrování podle obrazu míry. Náhodná veli£ina, rozd¥lení, distribu£ní funkce.
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Dodatky eby²evova nerovnost.

ε-δ

spojitost integrálu. BorelCantelliho v¥ta. Je-

gorovova v¥ta.
Poznámky. P°íklady a protip°íklady jsou neodd¥litelnou sou£ástí poºadovaných

znalostí, stejn¥ jako denice, v¥ty a d·kazy. Bez znalosti d·kaz· nelze projít zkou²kou ani s výsledkem dob°e.
P°ehled nejd·leºit¥j²ích d·kaz·

1. Operace s m¥°itelnými funkcemi (3.10)
2. Aproximace m¥°itelných funkcí jednoduchými (3.12)
3. Leviho v¥ta (4.13)
4. Linearita integrálu (4.15)
5. Kritéria pro existenci Lebesgueova integrálu na intervalu (5.25.5)
6. Fatouovo lemma (6.1)
7. Lebesgueova v¥ta (6.2)
8. Derivace podle parametru (8.4)
9. Carathéodoryho v¥ta (9.5)
10. Úsp¥²nost konstrukce Lebesgueovy míry (10.210.8)
11. Hopfova v¥ta (11.4, 12.5)
12. V¥ta o Dynkinových systémech (12.3)
13. V¥ta o jednozna£nosti (12.4)
14. Existence a jednozna£nost sou£inu m¥r (14.214.6)
15. Fubiniova v¥ta (14.10, 14.11)
16. V¥ta o substituci (detailn¥ 15.8, jinak jen hrubá my²lenka)
17. Nerovnosti: Youngova, Hölderova, Minkowského (16.3.16.5.)
18. Úplnost

Lp

(16.6)

19. Radon-Nikodýmova v¥ta (17.4)
20. Lebesgueova v¥ta o rozkladu (17.5)
21. V¥ta o variaci (18.418.7)
22. Topologické vlastnosti LS m¥r (20.8, 20.9)
23. Luzinova v¥ta (20.11)
24.

ε-δ

spojitost integrálu (24.2)

25. Jegorovova v¥ta (24.6)

