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Abstrakt. Wreferacie dokonamy przeglądu uogólnień twierdzenia Arzelà-Ascoli, które charakteryzuje rela-
tywnie zwarte rodziny funkcji ciągłych. Wyniki te wchodzą w skład rozprawy doktorskiej autora. W pierwszej
części przedstawimy zastosowania tego kryterium zwartości do operatorówHammersteina, Volterry i Urysohna
(por. [3]). Wykorzystywane techniki sięgają prac Przeradzkiego i Stańczego (por. [4], [5]).

W części drugiej pokażemy jak bardzo można osłabić przeciwdziedzinę (w klasycznej wersji jest to R). W
tym celu skupimy uwagę na przestrzeniach jednostajnych, które uogólniają zarówno przestrzenie metryczne
jak i grupy topologiczne. Wyniki tej części referatu zostały przyjęte do publikacji w Discrete and Continuous
Dynamical Systems, Series B (por. [2]).

W trzeciej i ostatniej części referatu zaprezentujemy, w jaki sposób maksymalnie osłabić dziedzinę w twier-
dzeniu Arzelà-Ascoli (w klasycznej wersji jest to [0, 1]). W tym celu wykorzystamy uzwarcenie Wallmana prze-
strzeni Tychonoffa oraz obserwacje Gillmana oraz Jerisona (por. [1]). Motywacją naszych rozważań będzie
popularne twierdzenie Gelfanda-Naimarka. Praca z powyższymi wynikami jest aktualnie w recenzji.
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