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Chceme-li snadno a rychle naznačit směr, kterým se ubírá předložená práce, zmíníme 
Cauchyovu integrální formuli z komplexní analýzy. Formule hovoří o holomorfní funkci, ale 
my, abychom byli v souladu s disertační prací, řekneme, že se jedná o funkci splňujíci 
diferenciální rovnici ∂‾f=0 (pro pořádek uveďme, že čárka je pruh a má být nad ∂). Jestliže 
uvažujeme bod w v komplexní rovině a kružnici K se středem v bodě w (kterou můžeme 
chápat jako homologický cyklus), potom na základě znalosti hodnot funkce f v bodech cyklu 
(tzv. „initial data“) K můžeme (známým způsobem) vypočíst hodnotu f(w). Důležitost 
Cauchyovy formule je dobře známa a je proto přirozené, že bylo věnováno mnohu úsilí 
odvození analogických formulí také v jiných oblastech analýzy. Zde máme na mysli rozšíření 
komplexní analýzy na hyperkomplexní analýzu a ještě dále na Cliffordovu analýzu. Právě do 
této oblasti patří předložená disertační práce. Jistě zde bylo mnoho uděláno, ale stále mnoho 
zbývá udělat. 
 
Autor především vychází z práce I. Frenkel; M. Libine: Quaternionic analysis, representation 
theory and physics, Adv. Math. 218 (2008), 1806-1877. Uvádíme záměrně přesnou citaci, aby 
bylo vidět, že se jedná o práci velmi novou a že se tedy autor disertace zabývá zcela aktuální 
problematikou. Výše zmíněná práce je fyzikálně orientovaná a zabývá se tudíž dimenzí 4. 
Autor disertace zkoumá libovolné dimenze, i když je třeba uvést, že v celé své práci se zabývá 
pouze sudými dimenzemi. Nejedná se však pouze o zobecnění výše uvedené práce na případ 
vyšších dimenzí. I. Frenkel; M. Libine neberou v úvahu Huyghensův princip a pro získání 
integrální formule potřebují zbytečně rozsáhlá „initial data“. Tento nedostatek autor disertace 
odstraňuje a získává tak integrální formule, které jsou nové i v původní dimenzi 4. Navíc se 
autor zabývá případem, kdy základním prostorem není pouze Minkowského prostor (tak jako 
u  I. Frenkela a M. Libiny), ale prostor, který autor nazývá ultra-hyperbolický. (Je míněn 
vektorový prostor opatřený regulární symetrickou bilineární formou se signaturou (p,q), kde 
p≥2 a q≥2.)  
 
V další části disertace se autor nechal inspirovat Cauchy-Szögeho integrálními formulemi. 
Jedná se opět o novou problematiku, které je věnována pozornost v poslední dekádě. 
Dokazuje se zde integrální formule na polydisku pro derivaci holomorfní funkce s hodnotami 
v Cliffordově algebře. Za zmínku rovněž stojí vztah mezi diferenciálním operátorem ∂‾∂+ 
objevujícím se ve zmíněné integrální formuli a operátorem d*d z klasického 
elektromagnetismu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obecně k práci lze říct, že je pečlivě a přehledně napsaná. Chyby v ní nelze nalézt a dokonce i 
překlepů je velice málo. Proto je obtížné mít k práci připomínky. Dotáži se proto pouze, proč 
autor nesjednotil zavádění Cliffordovy a vnější algebry. Napsání takové práce určitě 
vyžadovalo značné úsilí. Dokonce i po technické stránce je práce na mnoha místech dosti 
obtížná. Obsahuje mnoho nových výsledků a její autor nepochybně prokázal schopnost 
samostatné vědecké práce. Zvláště potěšující je, že tematika zdaleka není uzavřená a autorovi 
se otvírá prostor pro další výzkum. Navrhuji proto, aby po úspěšné obhajobě byl Mgr. 
Martinu Sikorovi ud ělen titul PhD. 
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