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The generalized Dolbeault complexes in Clifford analysis

Cílem práce je studium zobecněných Dolbeaultových komplexů, tzn. po-
sloupností invariantních diferenciálních operátorů začínajích Diracovými ope-
rátory ve více proměnných. Jde o zobecnění Dolbeaultova komplexu dobře
známého z teorie funkcí více komplexních proměnných do Cliffordovy ana-
lýzy. Cliffordova analýza je především teorií funkcí pro Diracův operátor v
Euklidovském prostoru R

n a rovněž pak pro Diracův operátor ve více pro-
měnných.
Věnujme se krátce obsahu této disertační práce. V prvních šesti kapi-

tolách jsou připomenuty základní pojmy a známé výsledky z parabolické
geometrie, která hraje důležitou roli ve druhé části obsahující autorovi nové
výsledky. V prvních dvou kapitolách jsou zavedeny základní pojmy z dife-
renciální geometrie, např. hladká varieta, Lieova grupa a afinní konexe. Ve
3. kapitole jsou krátce vyloženy Kleinovy geometrie, a v kapitole 4 jejich
zobecnění, tzv. Cartanovy geometrie. Následující část se zabývá základním
příkladem parabolické geometrie, a to geometrií konformní. V této části na-
jdeme rovněž charakterizaci všech rovných konformních struktur a slavnou
Liouvilleovu větu, která říká, že jediné konformní transformace v Euklidov-
ském prostoru dimenze aspoň 3 jsou Möbiovy transformace. Kapitola 6 je
věnována přehledu parabolické geometrie.
Poslední tři kapitoly obsahují původní výsledky autora. Jsou tam studo-

vány posloupnosti invariantních diferenciálních operátorů na homogenních
prostorech jisté parabolické geometrie. Tyto posloupnosti začínají diferenci-
álními operátory prvního řádu, které odpovídají k-Diracovým operátorům z
Cliffordovy analýzy, jak se ukáže. Zde se k-Diracovým operátorem rozumí Di-
racův operátor v k proměnných z prostoru R

n. Všechny výsledky této práce
platí pouze v případě, že n ≥ 2k (tzn. pro ”the stable range”). Pokud tato
podmínka neplatí, je situace ještě o poznání komplikovanější. Uvažované po-
sloupnosti jsou tvořeny operátory prvního a druhého řádu, přičemž v kapitole
7 jsou poprvé zkonstruovány i operátory druhého řádu. Hlavní nové výsledky
jsou ale obsaženy v kapitole 8, ve které je pomocí Penroseovy transformace
ukázáno, že studované posloupnosti invariantních diferenciálních operátorů v
parabolickém případě tvoří resolventu (tzn. lokálně exaktní komplex). Navíc
se dokazuje, že tato posloupnost indukuje resolventu k-Diracova operátoru
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studovaného původně v Cliffordově analýze. Důkaz exaktnosti této posloup-
nosti pro obecné k je důležitým a velice netriviálním výsledkem. Pro ilustraci
připomeňme nedávnou monografii [F. Colombo, I. Sabadini, F. Sommen and
D. C. Struppa, Analysis of Dirac Systems and Computational Algebra, Bir-
khauser, Boston, 2004], kde je exaktnost dokázána jen pro k = 2, 3 a případ
obecného k se zdá být příliš složitý pro použité metody. Tyto výsledky budou
publikovány v samostatném článku a otevírají cestu k systematickému studiu
vět Hartogsova typu v Cliffordově analýze. Není třeba zdůrazňovat, že Har-
togsova věta o odstranitelnosti kompaktních singularit u holomorfních funkcí
více komplexních proměnných patří mezi velmi důležité výsledky komplexní
analýzy. Konečně v závěrečné kapitole je popsána zcela konkrétně Penroseova
transformace v případě, že k = 2, 2n = 6, a rovněž také irreducibilní rozklad
monogenních spinorů.
Autor se zabýval studiem zobecněných Dolbeaultových komplexů. Zá-

kladní problém, kterým je důkaz exaktnosti takovýchto komplexů, byl bez-
pochyby velice pěkně vyřešen. Podle mého názoru Mgr. Tomáš Salač před-
ložil velice kvalitní disertační práci, dosáhl významných nových výsledků a
prokázal schopnost samostatné tvořivé vědecké práce.

V Praze dne 31. 8. 2012 doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.
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