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Časopis pro pěstování matematiky, roč. 110 (1985), Praha 

PROBLEM 

JEDNA DOMNĚNKA O SUBHARMONICKÝCH FUNKCÍCH 

Je-li G c Rm otevřená množina, pak C(1)(G) bude obvyklý prostor reálných spo
jitě diferencovatelných funkcí na G. Profe C(1)(G) označme symbolem djf parciální 
derivaci funkce f podle I-té proměnné a položme 

Z(f) = {xeG; djf(x) - 0, 1 ú j g m) . 
Objem koule 

B(z, r) = {xe Rm; \x - z\ = r] 

budeme značit \B(z, r)\. 
Rozhodněte, zda platí následující 

Domněnka. Jestliže fe C(1)(G) splňuje podmínku 

0 ) f / ( x ) d x ^ / ( z ) | B v z , r ) | 
J B(z,r) 

pro každou kouli B(z, r) a G\Z(f), pak je subharmonická na G, tj. podmínka 
(\) je splněna pro vůbec všechny koule B(z, r) c G. 

P o z n á m k a . Podle Proposition 1 z článku 
J. Král: Some extension results concerning harmonie functions, J. London Math. 
Soc. (2)28(1983), 62-70 

podobné tvrzení platí, zaměníme-li v (1) 

nerovnítko znaménkem rovnosti, tj. každá funkce fe C(Í)(G) je automaticky har
monická na G, jestliže je harmonická na G\Z(f); otevřeným problémem je, zda 
totéž platí pro subharmonicitu. 
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