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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Práce se zabývá studiem zjevných a skrytých symetrií zakódovaných v Killingových
vektorech a tenzorech. Jedná se jak o obecnou diskuzi existence komutujících zachovávajících se
veličin nejvýše kvadratických v hybnostech, tak o aplikaci výsledků této diskuze na systémy v
prostoročasech příbuzných Kerr-NUT-AdS prostoročasu popisujícího vícedimenzionální obecně
rotující černou díru.
Původní zadání práce bylo zaměřeno hlavně na výpočet křivosti prostoročasů
generovaných Killingovými tenzory Kerr-NUT-AdS prostoročasu. Ivan velmi rychle prokázal, že
všechny tyto prostoročasy mají společnou sadu Killingových tenzorů. Poté provedl výpočet
Riemannova a Ricciho tenzoru těchto prostoročasů. Jednalo se o netriviální rozsáhlý výpočet.
Bohužel se ukázalo, že příbuzné prostoročasy nesdílejí s Kerr-NUT-AdS prostoročasem stejnou
strukturu tenzorů křivosti – zejména Ricciho tenzor není diagonální v přirozené bázi dané
Killingovy tensory. Proto jsme se v dalším zaměřili na zkoumání podmínek existence
komutujících zachovávajících veličin jak na klasické, tak na kvantové úrovni (tj. pro klasický
pohyb částic a pro operátorové veličiny). Zde Ivan nalezl nutné a v některých případech
postačující podmínky existence takových veličin. Ukázalo se, že právě diagonální charakter
Ricciho tenzoru Kerr-NUT-AdS prostoročasu je jednou z podstatných podmínek a proto tento
prostoročas vyděluje. Ivan se dále zabýval zobecněním na pohyb v zadaném elektromagnetickém
poli a ukázal, že požadavek existence komutujících veličin vyžaduje speciální tvar
elektromagnetického pole – tvar, který byl již dříve nalezen na základě jiných předpokladů.
Obdržené výsledky jsou zajímavé a budou podkladem pro publikaci v odborném časopise.
Ivan Kolář přistupoval k práci velmi aktivně a se zájmem. Byl schopen provádět rozsáhlé
výpočty. Rychle se orientoval ve zkoumané problematice. Pracoval pečlivě a bez chyb. Hodnotím
ho jako jednoho z nejlepších diplomantů, které jsem na MFF vedl.
Doporučuji přijat předkládanou práci jako diplomovou práci na MFF UK a navrhuji
hodnocení výborně.
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