
 
Posudek vedoucího na disertační práci 

 
M. Sikora:  Nové integrální formule v hyperkomplexní analýze. 

 
 
    Téma dizertační práce Mgr. M Sikory patří do relativně mladého oboru matematiky, pro který 
se začal používal název hyperkomplexní (resp. Cliffordova) analýza. Tato část matematiky se 
věnuje popisu vlastností řešení Dirakovy rovnice, resp. v obecnějším smyslu popisu vlastností 
konformně invariantních diferenciálních operátorů a jejich jader. Během posledních 50 let bylo v 
tomto oboru nashromážděno mnoho podstatných výsledků.  
     V klasické Cliffordově analýze se hlavně studuje eliptická verze Dirakova operátoru. Blíž k 
fyzice (zejména v dimenzi 4) je studium hyperbolické (resp. ultrahyperbolické) verze Cliffordovy 
analýzy. Klíčovou roli v klasické teorii funkcí (a tedy i v Cliffordově analýze) hrají integrální 
formule, které umožňují zrekonstruovat řešení z okrajových (pro eliptický případ), resp. 
počátečních (pro hyperbolickou verzi) dat. Modelem eliptické situace je Cauchyova integrální 
formule v komplexní analýze, typický příklad hyperbolické integrální formule jsou Kirchhofovy 
integrální formule pro řešení vlnové rovnice. 
       Předložená práce je inspirovaná článkem I. Frenkela a M. Libina o kvaternionové analýze a 
její souvislosti s teorií reprezentací reálných lokálně kompaktních Lieových grup, resp. algeber. 
V tomto článku autoři popisují mnoho zajímavých faktů, které platí pro řešení Fueterovy rovnice, 
resp. její hyperbolické analogie v dimenzi čtyři. 
      Cílem práce bylo ukázat, že podstatná část faktů a tvrzení v článku I. Frenkela a M. Libina 
neplatí jen v dimenzi 4, ale že je možné popsat jejich zobecnění do vyšších dimenzí. Pro tyto 
otázky je typický podstatný rozdíl ve vlastnostech řešení v sudých, resp. lichých dimenzích. 
Dizertace M. Sikory je věnována případu libovolné {\it sudé} dimenze.  
       Práce má několik částí. Úvodní kapitoly (Kap. 1 a Kap. 2) obsahují shrnutí již známých 
výsledků, které se používají v práci (základní fakta z Cliffordovy analýzy, zejména pak popis 
integrálních formulí eliptického a hyperbolického typu a jejich souvislosti). Také čtvrtá kapitola 
je přípravná a obsahuje nezbytná fakta o homogenních oblastech pro akci některých komplexních 
klasických Lieových grup).  
        Jádro práce, a nové výsledky, jsou obsaženy ve 3. a 5. kapitole. Třetí kapitola je věnována 
(ultra-)hyperbolickým integrálním formulím. Tato část práce nejen zobecňuje výsledky, které 
Frenkel a Libine dosáhli v dimenzi 4, do vyšších sudých dimenzí, ale ukazuje zároveň, že jejich 
výsledky je možné podstatně zlepšit i v dimenzi 4. Pro řešení Fueterovy (=Dirakovy) rovnice na 
Minkowského prostoru byly známy (ještě před článkem Frenkela a Libina) integrální formule pro 
data zadaná na nadrovině t=0 (J. Bureš) a pro data na nulovém kuželu (R. Penrose). Frenkel a 
Libin odvodili formule pro data na (jednom listu) hyperboloidu. Jejich integrální formule ale mají 
jeden podstatný nedostatek - pro rekonstrukci řešení v daném bodě potřebují znalost dat na celém 
hyperboloidu, což zřejmě není v souladu s klasickým Huygensovým principem, který pro 
takováto řešení platí. M. Sikora v práci ukázal, že - v souladu s Huygensovým principem - je 
možné hodnotu řešení v daném bodě rekonstruovat pomocí dat na průniku hyperboloidu (kde 
jsou počáteční data zadaná) s nulovým kuželem příslušného bodu, a to v libovolné sudé dimenzi. 
Poznamenejme zároveň, že Huygensův princip pro řešení platí jen v sudých dimenzích, pro liché 
dimenze tento princip neplatí a odpovídající integrální formule mají podstatně jiný charakter. 
 



 
       Další nový výsledek obsažený ve třetí kapitole ukazuje, že stejné metody jako v 
hyperbolickém případě je možné použít i obecné signatuře - pro ultra-hyperbolický případ. Pro 
tento případ zatím žádné integrální formule známé nebyly. Jako nadplocha, kde jsou zadány 
počáteční podmínky, je i v tomto případě zvolen hyperboloid a v práci je popsána explicitní 
integrální formule opět umožňující vyjádřit hodnoty řešení ve zvoleném bodě pomocí dat na 
průniku hyperboloidu a nulového kužele příslušného bodu. To vyjadřuje zároveň fakt, že i v 
ultra-hyperbolickém případě platí Huygensův princip. 
        Další nové výsledky práce jsou obsaženy v kapitole páté. Tyto výsledky jsou mají podstatný 
vztah k teorii reprezentací. Jsou založeny na integrální formuli, která platí jistý typ homogenních 
oblastí pro grupy SO(n,2) a jejich Šilovovy hranice. Pro funkce na těchto homogenních oblastech 
je nejdříve připomenut klasický výsledek o integrální formuli typu Cauchy-Szegö pro funkci F na 
těchto homogenních oblastech s hodnotami ve vhodné homogenní části Cliffordovy algebry. 
Pomocí tohoto výsledku je v práci odvozena nová integrální formule pro funkci D(F), kde D je 
parciální diferenciální operátor druhého řádu, který je zobecněním Maxwellových rovnic v 
dimenzi 4 do vyšších sudých dimenzí. 
       Práce je dobře zpracována a obsahuje řadu nových zajímavých výsledků. Zároveň je třeba 
říci, že toto téma ještě nebylo vyčerpáno, a že v této oblasti je možné s velkou pravděpodobností 
očekávat ještě řadu dalších výsledků. Není ale pochyb o tom, že předložená práce je solidní, a že 
autor prokázal svoje schopnosti vědecky pracovat. Navrhuji proto, aby práce byla postoupena 
k obhajobě. 
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