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Studijní program a obor: Fyzika, Teoretická fyzika
Rok odevzdání: 2019

Jméno a tituly oponenta: Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.
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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

V geometrii a fyzice hrají konformní transformace metrického tenzoru privilegovanou roli z mnoha
důvodů. V teorii relativity jsou důležitou aplikací konformních transformací lokální techniky v ana-
lýze asymptotických vlastností prostoročasů, rovnice nehmotných fyzikálních polí jsou konformně
invariantní, konformní (nebo Weylovy) transformace lze povýšit na lokální kalibrační transformace,
pomocí kterých se “léčí” různé anomálie v kvantových teoriích pole i v teorii gravitace (například
nezachování tenzoru energie-hybnosti), atd. V předkládané bakalářské práci se student věnuje jiné
aplikaci, a to generování Robinsonových-Trautmanových (RT) geometrií pomocí konformní transfor-
mace Kundtova prostoročasu. Vlastnosti těchto geometrií lze formulovat bez odkazu na rovnice pole,
ale v konkrétních příkladech se hledají řešení v rámci Einsteinovy teorie gravitace a v tzv. kvadratické
gravitaci.

V první kapitole se student věnuje charakterizaci RT prostoročasů a Kundtových prostoročasů v
řeči optických skalárů, jejichž geometrický význam je názorně ilustrován na vizualizaci geodetických
kongruencí. Jsou detailně uvedeny složky konexe, Riemannova a Weylova tenzoru v souřadnicích
adaptovaných na nulovou foliaci prostoročasu. Kapitola je zakončena stručnou analýzou algebraické
struktury Weylova tenzoru a klasifikací Newman-Penroseových komponent Weylova tenzoru podle
boostové váhy. Druhá kapitola zavádí pojem konformní transformace, jsou uvedeny transformační
vztahy relevantních tenzorů a diskutují se podmínky na konformní faktor, za nichž lze RT prostoro-
časy získat přeškálováním Kundtovy geometrie.

Ve třetí kapitole se student zaměřuje na Kundtovy prostoročasy typu N a hledá konformní faktor
tak, aby po přeškálování dostal RT geometrii, která je řešením Einsteinových rovnic. Podrobně ana-
lyzuje jednotlivé složky rovnic pole a nachází jejich explicitní řešení. Jak se ukazuje, některé z rovnic
jsou nekompatibilní a tudíž v uvažovaném případě nelze RT geometrii typu N (zářivý prostoročas)
nagenerovat. Totéž platí i v obecnějším případě, kdy je povolena závislost metrického koeficientu u
diferenciálu du2 na radiální souřadnici. Tyto úvahy se týkají obecné dimenze D ≥ 4.

V další části se student pokouší o opačný přístup, kdy v dimenzi D = 4 zkoumá přeškálování
RT prostoročasu typu N, který je řešením rovnic pole, tak, aby dostal Kundtův prostoročas. Nakonec
student ukazuje, že v kvadratické gravitaci neexistuje zobecnění RT řešení za rámec Einsteinovy
teorie (ve které je Bachův tenzor Bab = 0).

• V poznámce 2 na straně 35 je zmíněno, že vakuová RT řešení typu N neexistují v dimenzi
D > 4. Je tento výsledek vázán na konkrétní rovnice pole? Jaké teorie?

• Jaké jsou důvody očekávat, že ve vícerozměrné kvadratické gravitaci bude možné nalézt netri-
viální vztah mezi Kundtovou a RT geometrií, jak se zmiňuje v závěru?

Závěr. Student v práci ukázal, že porozuměl problematice a pečlivě sepsal relevantní teoretické zá-
klady. Také si zkusil konkrétní výpočty a explicitní řešení polních rovnic a provedl základní analýzu
konformního vztahu Robinsonových-Trautmanových a Kundtových geometrií. Seznámil se také se
základy alternativních teorií gravitace, zejména s kvadratickou gravitací. I když výsledky práce nejsou
jednoznačně průkazné, jedná se o bakalářskou práci a tedy první kontakt studenta s konkrétními vý-
počty. Ná výsledky práce může student navázat ve svém magisterském studiu a práce sama poslouží
i dalším studentům jako úvod do problematiky. Proto práci doporučuji uznat jako bakalářskou práci.
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Místo, datum a podpis oponenta:

Martin Scholtz, Praha, 10. června 2019


