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Časopis pro pěstování matematiky, roč. 91 (1966), Praha 

ÚLOHY A PROBLÉMY 

5. Nechť dxjdO =/»vx, 9)9 (i = 1, — 1) jsou dvě obyčejné diferenciální rovnice 
v n-rozměrném euklidovském prostoru Rw; předpokládejme, že/ c : D -> R" jsou spo
jitá zobrazení, D a Rn x R1 otevřená souvislá množina, a dále, že obě rovnice mají 
jednoznačnost řešení počáteční úlohy. Nalezněte pokud možno jednoduché nutné 
(případně i postačující, případně jen v speciálních případech) podmínky na zobra
zení fi pro to, aby řešení daných rovnic byly v následujícím velmi názorném vztahu 
„komutativity posunů po řešeních": Pro libovolné počáteční podmínky (x, ^)e D 
a libovolná ^ e R 1 (resp. jen pro dostatečně malá ^ — č, ^ 0) označme xř(.) řešení 
í-té rovnice procházející bodem x v čase £, a dále yt(.) řešení j-té rovnice bodem 
x„i(š„^ v čase £_ř; potom yfy) = y-i(tf) pro IJ = £i + č-i — £, má-li alespoň 
jedna strana smysl. 

Poznámky. Jsou-lt dané rovnice lineární autonomní, dxjdO = Atx9 pak lokální i globální 
komutativita je ekvivalentní s komutativností matic Al9 A_t v obvyklém smyslu; v nehomogen
ním případě je poslední podmínka nutná. Další částečné výsledky pro autonomní případ jsou 
v článku O. Hájek, Meromorphic dynamical systems III, Czech. Math. Journal I6 (9I) (1966), 
36-40. 

6. Udejte konstruktivní popis všech topologických orientovatelných ploch (= va
riet dimense 2) P s touto vlastností „dichotomie": každá prostá uzavřená křivka C 
v P rozděluje P v dvě souvislé množiny mající C jako svoji hranici. Zjistěte, zda orien-
tovatelnost není důsledkem ostatních předpokladů. 

Poznámky. (1) Ukazuje se, že dichotomické plochy mají velký význam pro účely zobecňo
vání kvalitativní teorie diferenciálních rovnic v rovině. (2) Ze známé klasifikace ploch ihned plyne, 
že jediná kompaktní dichotomická plocha je plocha kulová S2. (3) Lze dokázat, že každá neprázd
ná podoblast dichotomické plochy je opět dichotomickou plochou. (4) A. Pultr vyslovil hypotézu 
o tom, že (2—3) v podstatě vyčerpávají dichotomické plochy, tj. že každá dichotomická plocha je 
homeomorfní s oblastí v S2. 
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