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Ve své disertační práci se autor zaměřuje na studium řešení Einsteinových rovnic s helickou 
symetrií, tj. časově periodických řešení. Hlavním výsledkem práce je důkaz tvrzení, že v čase 
periodické řešení, které je zároveň asymptoticky ploché, je nutně stacionární. Jedná se o vylepšený 
důkaz silnější varianty obdobného tvrzení známého v literatuře ([10] v číslování práce). 

Práce se skládá z rozsáhlého úvodního textu vysvětlujícího kontext, formulaci problému a 
užívaný formalismus a z dvou publikovaných prací obsahujících hlavní výsledky. 

Disertace je na vysoké úrovni a její hlavní výsledek je fyzikálně zajímavý, jak svědčí i jeho 
publikování ve standardním časopisu oboru. 

Autor v textu prokazuje nadhled nad zkoumaným problémem, zručnost v používání formalismu 
a i zřejmou kreativitu při formulování a řešení problém. Úvodní text obsažně, přístupně a mnohdy 
elegantně objasňuje různé aspekty zkoumané problematiky. Práce mj. obsahuje i dodatek popisující 
autorem vytvořený balík pro software Mathematica, který značně usnadňuje odvozování mnohdy 
náročných a nepřehledných výrazů v užívaném NP formalismu. 

Publikované práce pečlivě procházejí korektní odvození hlavního výsledku. Tvůrčím způsobem 
vylepšují a zobecňují postup použitý v existující literatuře. 

Přes celkově jednoznačně pozitivní celkové hodnocení bych však práci vytknul několik 
zanedbání či nedostatků: V diskuzi negravitačních periodických modelů v kap. 2. mě trochu zarazil 
podivný mix newtonovského modelu s relativistickým popisem elektromagnetického pole. V této 
části bych též uvítal i ilustraci v prostoročasovém diagramu, která by mohla efektivně osvětlit 
některé aspekty popisovaných modelů. Na str. 77 jsou překlepy v ‚čárkování‘ spinových indexů. 
Opravdu autor používá ‚ďábelskou‘ znaménkovou konvenci Einsteinova gravitačního zákona 
uvedenou na str. 73? V kapitole o spinorech, kde se stručně a přitom elegantně prezentují 
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dvoukomponentové spinory mě trochu zarazila formulace, že symplektická metrika ε je jediná 
struktura na prostoru spinorů. Jak sám autor dále vykládá, klíčovou strukturou spinorů je hlavně 
‚soldering form‘ svazující spinorový prostor s tečnými vektory. 

Hlavní námitku bych však směřoval ke kap. 3.2 popisující helickou symetrii v plné obecné teorii 
relativity. Zde se autor dopustil značných nepřesností a nedůsledností v úvahách. Uvedu namátkou 
několik výhrad: 

• Periodocita řešení se formuluje jako existence časupodobné křivky spojující body P a Q (str. 34). 
Zároveň se však body P a Q vykládají jako body na světočáře částice, která by měla být definitoricky 
časupodobná. Podmínka periodicity by pak byla prázdná. Evidentně, orbity helického Killingova 
vektoru nemusí být vždy časupodobné a nejedná se tak vždy o trajektorie částic. 

• Definice na str. 3.4 vylučuje z prostoročasu M oblast T. Očekával bych však vyloučení oblasti vně T.  
• Z čeho vyplývá, že plocha Σt definovaná na str. 35 je pro každé t prostorupodobná? 
• Tok Ψt definovaný na str 35 nezobrazuje plochy Σt na sebe. 
• Orbita toku Ψt nemusí být nutně ona časupodobná křivka z definice periodického řešení. Rovnice 

(3.4) je tak nepodložená. K jejímu odůvodnění by bylo zřejmě potřeba zásadně pozměnit konstrukci 
toku Ψt. 

Kapitola 3.2 by si tak zasloužila zásadního přepracování. Na druhou stranu úvahy z této kapitoly 
nejsou podstatné pro zbytek práce a neovlivňují hlavní prezentované výsledky. 

 

V rámci obhajoby bych položil následující otázky: 

1) Má autor intuici, jak by situace vypadala v prostoročasech s anti-de Sitterovou 
asymptotikou? 

2) Hraje v případě modelů z druhé kapitoly nějakou roli rozdíl mezi elektromagnetismem a 
linearizovanou gravitací spočívající v tom, že elektromagnetismus může být jak přitažlivý, 
tak odpudivý? 

3) Při diskuzi pohybových rovnic v NP formalismu v kap. 6 se ukazuje, že Ricciho a Bianchiho 
identity umožňují z Riemanova tenzoru zrekonstruovat spinové koeficienty, tj. konexi na 
prostoročase. Jak je to s následnou konstrukcí metriky? 

 

Celkově hodnotím práci jako výbornou, na vysoké odborné úrovni. Byly dosaženy zajímavé 
netriviální výsledky. Text práce je přehledný, obsažný a přitom jasný. Autor prokázal schopnost 
samostatné vědecké práce a schopnost srozumitelné prezentace svých výsledků. Doporučuji proto 
přijmout předkládanou práci jako disertační práci doktorského studia na MFF UK. 
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