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Abstrakt. V současnosti není známé žádné přesné helikálně symetrické
řešení v obecné teorii relativity. Jsou však důvody očekávat, že tato řešení,
existují-li, nemohou být asymptoticky plochá. V předkládané dizertační práci
vyšetřujeme obecnější otázku, zda existují periodická asymptoticky plochá ře-
šení Einsteinových rovnic. Navazujeme na práci Gibbonse a Stewarta [3], kteří
ukázali, že neexistují vakuová periodická asymptoticky plochá řešení analy-
tická v okolí světlupodobného nekonečna I. Diskutujeme nutné korekce Gi-
bbonsova a Stewartova důkazu a zobecňujeme jejich výsledek pro soustavu
Einsteinových-Maxwellových rovnic, rovnic Einsteinových-Klein-Gordonových
a Einsteinových-konformně-skalárních. Ukazujeme tedy, že neexistují asympto-
ticky ploché periodické prostoročasy analytické v okolí I, kde zdrojem gravi-
tace je elektromagnetické, Kleinovo-Gordonovo nebo konformní skalární pole.
Pro potřeby důkazu odvozujeme přislušné konformní polní rovnice, vztah pro
Bondiho hmotnost skalárních polí, diskutujeme problém dědičnosti symetrie.
Součásti dizertace je teoretický úvod do problematiky helikální symetrie a ma-
tematických metod použitých v důkazu (spinory, konformní techniky), články
[1] a [2] publikované v časopise Classical and Quantum Gravity, a dokumentace
k programu pro práci s Newmanovým-Penroseovým formalizmem. Program byl
napsán pro potřeby dizertační práce v softwaru Mathematica.
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