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Nazwa w j. ang. Elements of operator theory 

Kod SDM-WS1, SDM-WS3 Punktacja ECTS* 2

Koordynator Prof. dr hab. Marek Ptak Zespół dydaktyczny:

Opis kursu (cele kształcenia)

Zapoznanie z podstawowymi metodami badania operatorów ograniczonych i nieograniczonych oraz
przedstawienie powiązań teorii operatorów z innymi działami matematyki. 

Warunki wstępne

Wiedza
W zakresie kursów na studiach magisterskich: analiza funkcjonalna, analiza 
zespolona, teoria miary.

Umiejętności Podstawowe umiejętności analityczne w zakresie w/w przedmiotów.

Kursy Analiza funkcjonalna, analiza zespolona, teoria miary

Efekty kształcenia 

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów

kierunkowych

W01 Rozumie różnice między odwzorowaniem liniowym 
działającym w przestrzeni skończenie wymiarowej a 
operatorem w dowolnej przestrzeni Banacha i Hilberta.

W02 Zna podstawowe pojęcia służące do badania 
operatorów takie jak: widmo, podprzestrzenie 
niezmiennicze i redukujące, obraz numeryczny operatora.

          D_W02

           D_W01

Umiejętności Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów

kierunkowych
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U01 Potrafi zbadać podstawowe własności przykładowych 
operatorów (ograniczoność, wyznaczyć operatory 
sprzężone).

U02 Potrafi wyliczyć podstawowe elementy (widmo, 
podprzestrzenie niezmiennicze i redukujące, obraz 
numeryczny) opisujące operator dla przykładowych 
operatorów np. operator przesunięcia, operator mnożenia.

           D_U01

           D_U01

Kompetencje
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów

kierunkowych

K01 Potrafi formułować wątpliwości i zadawać pytania w 
celu głębszego zrozumienia tematu.

D_K04

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 30

Opis metod prowadzenia zajęć

Wykład tablicowy na podstawie szerokiej literatury.

Formy sprawdzania efektów kształcenia
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Kryteria oceny
Podstawą zaliczenia jest udział w wykładach, a dla osób, które wybrały ten 
przedmiot uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu. 

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Rozszerzenie wiadomości z teorii miary dotyczących w szczególności twierdzenie Lebesque’a, Radona-
Nikodyma i twierdzenie Riesza o reprezentacji. 

2. Rozszerzenie wachlarza przykładów przestrzeni Banacha i Hilberta. Przestrzenie Hardy’ego, przestrzenie 
Bergmana. Przestrzenie dualne do przykładowych przestrzeni Banacha. Rozszerzenie przykładów 
operatorów na w/w przestrzeniach. 

3. Algebry Banacha i algebry C*. Widma w algebrach Banacha. Widma operatorów, ich przykłady i rodzaje. 
Widma dla przykładowych operatorów, operatory przesunięcia, operatory mnożenia, operatory Toeplitza, 
operatory Voltery. 

4. Miary spektralne, twierdzenie spektralne dla operatora normalnego.

5. Podprzestrzenie niezmiennicze i redukujące w przypadku przestrzeni Hilberta. Opis przestrzeni 
niezmienniczych dla niektórych operatorów. Twierdzenie Berlinga. 

6. Operatory nieograniczone. Transformata Cayley’a. 

7. Procesy stochastyczne. Przestrzeń generowana przez proces, operator przesunięcia. Rozkład Wolda dla 
operatorów i dla procesów.  

Wykaz literatury podstawowej

1. J. B. Conway, A course In Functional Analysis.
2. J. B. Conway, A course In Operator Theory.
3. B. MacCluver, Elementary Functional Analisis.
4. H. Radjavi, P. Rosenthal, Invariant Subspaces. 
5. W. Mlak, Wstęp do teorii Hilberta.
6. W. Rudin, Analiza funkcjonalna.

3



7. W. Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona.

Wykaz literatury uzupełniającej

1. K. Hoffman, Banach special of analytic function.
2. B. Sz.-Nagy, C. Foias, H. Bercovici, L. Kerchy, Harmonic Analysis of Operators on Hilbert Space.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Wykład 30

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącymi zajęcia 10

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 20

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca
w grupie)

Przygotowanie do egzaminu 30

Rozwiązywanie zadań domowych 20

Ogółem bilans czasu pracy 110

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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