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Martin Scholtz je absolvent fyziky na  Univerzitě Pavla Josefa Šafaříka v Košicích. Tam se 
věnoval ve své diplomové práci zcela odlišným oblastem teoretické fyziky, nijak nesouvisejícím 
s obecnou teorií relativity. Zajímala ho však práce z matematických problémů obecné relativity,
zřejmě proto, že poznal krásu některých partií diferenciální geometrie. Vybral jsem pro něho 
tématiku z matematické relativity, která se stala v posledních letech opět aktuální, mj. i v 
souvislosti s detekcí gravitačních vln--totiž existence a konstrukce prostoročasů s helikální 
symetrií.

V roce 1985 publikovali významní relativisté Gary Gibbons a John Stewart z Cambridgeské 
university práci dokazující, že neexistují asymptoticky plochá, periodická analytická řešení 
Einsteinových rovnic gravitačního pole ve vakuu. Původním úkolem Martina Scholtze bylo 
pokusit se zobecnit teorémy Gibbonse a Stewarta na případy gravitačního pole v interakci s 
polem elektromagnetickým, popřípadě v interakci s dalšími poli jako například poli skalárními. 
Otevřenou otázkou rovněž bylo, zda půjde dokázat, že tato fyzikální (negravitační) pole “zdědí”
symetrie pole gravitačního. Aby mohl řešit uvedený problem, musel M. Scholtz nastudovat nejen 
“ab initio” základní oblasti obecné teorie relativity, ale také značně komplikované a náročné 
matematické metody jako například Newmanův-Penroseův fomalismus. To se mu úspěšně 
podařilo a mohl tedy provádět původní výpočty, některé z výsledků byly publikovány ve 
sborníku tradiční konference našich doktorandů. Již po této publikaci jsem na arXivu gr-qc  
relativistických článků zjistil, že vakuovým problémem se současně s námi zabývá prof. Paul Tod 
z Oxfordské university.  Informoval jsem Paula Toda (znal jsem ho osobně) o naší práci, poslal 
mu text již sespaného článku s Martinem Scholtzem. P. Tod ovšem zatím svou práci 
nepublikoval v časopise, nadto v ní Martin Scholtz objevil jiste matematické nedostatky a tak 
vznikla spolupráce, z které vzešly dva hlavní články tvořící jádro předkládané disertace. 
Jednoznačně největší množství práce na obou publikacích vykonal Martin Scholtz.  Paul Tod si 
všiml, že volba kalibrace v práci Gibbonse a Stewarta je i ve vakuovém případě silně
omezující, a proto jsme v obou článcích volili kalibraci a souřadný systém vhodnější. Za těchto 
podmínek mohlo být zcela jasně a jednoznačně dokázáno, že neexistují žádná poblíž nekonečna 
analytická periodická řešení Einsteinových rovnic pole jiná než stacionární, a to ani ve vakuu, ani 
za přítomnosti elektromagnetického pole či skalárního pole, resp. tzv. konformního skalárního 
pole. Přitom (až na některé výjimky v případě konformního skalárního pole) bylo dokázáno, že 
ani zdrojová pole nemohou být periodická jinak než, když jsou stacionární.



To jsou zásadní nové původní výsledky v obecné  relativitě. Přitom nahradily i dřívější, díky 
nevhodné volbě kalibrace vlastně “prázdné” teorémy Gibbonse a Stewarta a zobecnily je na 
případy existence uvedených fyzikálních polí. V práci je dokázáno i několik nových teorémů 
týkajících se různých aspektů asymptoticky plochých prostoročasů, zvláště se skalárním polem 
(například výraz pro tzv. Bondiho hmotu).

V první, přehledové části disertace Martin Scholtz shrnul některé rysy relativistických 
prostoročasů se symetriemi, zvláště s helikální symetrií. Tu ovšem definovat v rámci obecných 
prostoročasů Einsteinovy teorie se rigorozně zatím nepodařilo, proto jde o více méně “intuitivní” 
výklad. Samotné jádro disertace je založeno na dvou publikacích, které jsou na této úvodní části 
zcela nezávislé.

Martin Scholtz pracoval velmi aktivně, jednoznačně prokázal značné nadání a schopnosti 
původní vědecké práce v teoretické a matematické fyzice, dosáhl vynikajících výsledků. Také pro 
jeho vlastnosti velmi laskavé, vstřícné osobnosti bylo radostí práci vést.

Jednoznačně doporučuji práci uznat jako disertační práci v teoretické fyzice.
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