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Abstract, AB: The topic of this master thesis is: „Order continuous linear opеrators”. It 
deals with the special class of linear operators mapping one Riesz 
space into another. The thesis begins with the Riesz spaces theory 
which is an inevitable foundation in understanding the topic of the 
thesis. The results related to the operators in the Riesz spaces 
follow, leading to the central part of this thesis, to the section: 
"Order continuity". This section presents one of the basic goals of 
this thesis that is getting familiar with the various features of order 
continuous linear operators. After that, the work of Yuri Abramovich 
and Gleb Sirotkin on order convergent nets are discussed. A different 
approach is used showing that every order continuous operator 
between two Riesz spaces is automatically order bounded. The 
thesis ends with the chapter: "Order-to-topology continuous 
operators". This chapter also presents another basic goal of this 
thesis which is the connection of the class of order continuous 
linear operators with many other classes of linear operators. In 
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Важна напомена, ВН:

Извод, ИЗ: Tема овог мастер рада je: „Уређајно непрекидни линеарни оператори”. Реч је о 
посебној класи линеарних оператора који сликају један Рисов простор у други. 
Рад започињемо теоријом Рисових простора, која представља неизбежан темељ 
при разумевању теме рада. Потом наводимо резултате везане за операторе на 
Рисовим просторима и долазимо до централног дела овог рада, до секције: 
„Уређајна непрекидност”. У тој секцији приказујемо и један од основних циљева 
овог рада, а то је упознавање са разним особинама уређајно непрекидних 
линеарних оператора. Након тога говоримо о раду Иури Абрамовича и Глеб 
Сироткина о уређајно конвергентним мрежама. Између осталог, ту приказујемо 
другачијим приступом да је сваки уређајно непрекидан оператор аутоматски 
уређајно ограничен. Рад завршавамо главом: „Уређајно-тополошки непрекидни 
оператори”. У њој, између осталог, приказујемо још један од основних циљева  
овог рада, а то је повезаност класе уређајно непрекидних  линеарних оператора 
са мноштвом других класа линеарних оператора. Штавише, у последњој глави 
теоремама дајемо потребан  и довољан услов под којим из уређајно-нормиране 
непрекидности непрекидног оператора следи уређајно-нормирана непрекидност 
његовог дуала и обрнуто.
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