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    mgr. Martina Sikory "New integral formulae in Hypercomplex Analysis" 

                                  (Nové integrální formule v hyperkomplexní analýze)

a) Obsah 

  Předkladatel,  M.  Sikora,  se  ve  své  dizertační  práci  zabývá  eliptickými  a  hyperbolickými 
integrálními  formulemi  v  hyperkomplexní  analýze.  Inspirován  v  dizertaci  citovaným  článkem 
Frenkela a Libina vyvozuje tzv. integrální hyperbolickou formuli, v níž je integračním oborem část 
hyperboloidu. Narozdíl od integrální formule Frenkela a Libina je formule předkladatele platná 
pro  širší  třídu  funkcí,  libovolnou  sudou  komplexní  dimenzi  prostoru,  na  němž  jsou  funkce 
uvažovány, a jak je v práci příhodně uvedeno, zohledňuje Huychensův princip pro šíření vln. 

 Technicky  vzato  je  základem  pro  platnost  formule  hyperboličnost  systému  definujícího  ty 
funkce,  pro  něž  je  formule  dokázána.  Jelikož  jsou  tyto  rovnice  hyperbolické,  je  singularita 
fundamentálního řešení větší než v případě rovnic eliptických, a sice jde o kužel v C^{2n}.  Tento 
fakt způsobuje, že důkazy  platnosti  přísl. formulí jsou  více komplikované než je tomu u formulí 
eliptických, a tak je celkem přirozené, že si autor pomáhá  i výsledky o homologiích oblastí, je 
nucen  rozlišovat,  zda  jsou  oblasti  hvězdicovitého  typu  apod.  Teorie  izotypií,   výsledky  o 
Lerayových-Norquetových reziduích   a  vhodná volba  integračních  oblastí  spolu  se  Stokesovou 
větou umožňuje často převáděť důkazy platnosti formulí pro uvažované oblasti na důkazy těchto 
formulí pro sféry S^{2n-1}. Vztah jistých integračních oblastí může být osvětlen i teorií Šilovových 
"hranic", již autor zmiňuje. Tímto způsobem se přirozeně do důkazových metod dostává teorie 
Lieových  grup  a  jejich  reprezentací,  byť  z  pohledu  analytického  se  zdá  být  i  robustnější 
("nehomogenní") přístup zřejmě možný.

  Práce sestává z pěti kapitol, první z nichž tvoří úvod do eliptických formulí, druhou základy 
Leray-Norquetových reziduí, v třetí se autor zabývá hyperbolickými integrálními formulemi, ve 
čtvrté  formulemi  Cauchyova  typu  a  v  páté  uvádí  aplikaci  základů  Cliffordovy  analýzy  ve 
formulaci elektromagnetizmu (pro vakuum).

b) Hodnocení práce 

  Práce přináší originální výsledky, přičemž metody vedoucí k dosažení výsldků jsou netriviální 
kompilací metod známých.  Předkladatel  svou prací prokazuje,   že   je schopen   pracovat  nejen 
s  pojmy  a  metodami    komplexní    a     Cliffordovy   analýzy,   ale  že  umí  aplikovat i výsledky 
z  diferenciální   geometrie  a  analýzy  globální,  jako  je  např.  integrace  forem  přes  vlákna 
fíbrovaných prostorů, a základní výsledky homologické teorie topologických prostoů. Část práce 
tvoří i implementace některých jednoduchých faktů z teorie reprezentací ortogonálních grup.

  Nyní zmíním jeden drobný nedostatek:
Kap. 4, s.  51,  ř. 6. Maximální kompaktní podgrupa SO(n,2) je S(O(n) x O(2)), a nikoliv SO(n) x 
SO(2).

    Grafickou úroveň práce považuji za výbornou, jazykovou úroveň za velmi dobrou a schopnost 
vysvětlovat vlastní i cizí výsledky za přiměřené. Doporučil bych totiž autorovi do budoucna více 
vážit, co je v daném matematickém oboru považováno za klasické, znamé a co za méně, a tedy 
vyžadující přinejmenším více vysvětlení.



 c) Otázka

  Na předkladatale mám dvě otázky,  a sice zda by uměl dokázat, že při zachovaní množiny 
funkcí, pro něž je  jím vyvozená hyperbolická formule uvažována, nelze zmenšit integrační obor 
ve formuli.   Druhou otázkou je,  zda "nedostatek" zmíněný výše má nějaký vliv  na výsledky 
práce, případně na které.

d) Souhrnné hodnocení
 
  Práci považuji za velmi dobrou, doporučuji ji k obahjobě a domnívám se, že předkladatel, mgr. 
Martin Sikora, si právem zaslouží titul Ph.D.
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