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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Student se ve své práci zabýval užitím konformního vztahu mezi neexpandujícími Kundtovými a 

expandujícími Robinsonovými-Trautmanovými geometriemi. Důraz byl kladen na prostoročasy 

algebraického typu N, jenž jsou v klasické obecné relativitě interpretovány jako gravitační vlny. 

V první kapitole je prezentována geometrická konstrukce odpovídajících metrických tenzorů spolu 

se zavedením vhodných souřadnic. Dále zde jsou diskutovány optické skaláry, které slouží právě 

k definici těchto geometrií, a jsou shrnuty odpovídající vyčíslení tenzorů křivosti. 

Ve druhé kapitole jsou detailně popsány vlastnosti konformních transformací. Dále se zde student 

seznámil s možností generování netriviální expanze nulové geodetické kongruence skrze 

vynásobení původní metriky vhodným konformních faktorem. Tento postup odpovídá přechodu od 

Kundtovy třídy geometrií ke třídě Robinsonově-Trautmanově, přičemž jeho užití se dříve ukázalo 

jako velmi užitečné při řešení rovnic gravitačního pole kvadratické gravitace za dodatečného 

předpokladu sférické symetrie. 

V závěrečné třetí kapitole se student zabývá ilustrativním řešením rovnic gravitačního pole 

s užitím konformní faktorizace R-T prostoročasu a Kundtovým vzorem typu N (který zůstává 

zachován), a to jak v obecné relativitě, tak čtyřrozměrné kvadratické gravitaci. Jako první příklady 

je ukázáno, že nejjednodušší rovinné gravitační vlny a ani jejich rozšíření do třídy VSI 

prostoročasů nemohou generovat netriviální R-T řešení v Einsteinově teorii. Poté je zde 

identifikován obecný konformní tvar všech známých R-T řešení typu N. Na závěr jsou s užitím 

velmi obecného metrického ansatzu (motivovaného Einsteinovou relativitou) zkoumána možná 

řešení v kvadratické gravitaci, přičemž je ukázáno, že v této třídě metrik je Bachův tenzor 

nezbytně nulový a kvadratická gravitace neposkytuje fyzikálně obecnější R-T řešení než klasická 

obecná teorie relativity. 

Student se během vypracování své bakalářské práce seznámil s pokročilým matematickým 

aparátem geometrického popisu gravitace, který netriviálním způsobem aplikoval. Prokázal 

schopnost provádění složitých výpočtů, práce s odbornou literaturou, a zcela nejpodstatněji, 

schopnost samostatné tvůrčí práce zakončené srozumitelným sdělením získaných výsledků. 

S potěšením proto doporučuji uznat předkládanou práci jako bakalářskou. 
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