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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Martin Kuchynka se ve své diplomové práci věnuje studiu geometrických vlastností algebraicky 

speciálních prostoročasů v libovolné dimenzi. Konkrétně se jedná o prostoročasy s Weylovým 

tenzorem typu III resp. N a s bezestopým Ricciho tenzorem typu N. 

V úvodní části práce jsou zavedeny základní pojmy a zrekapitulován matematický aparát vhodný 

ke studiu obecných Lorentzovských variet, tedy Newmanův-Penroseův a Gerochův-Heldův-

Penroseův formalismus a klasifikační schéma prostoročasů vyšší dimenze. 

Druhá část odpovídá původním výsledkům prezentovaným v podobě článku, který byl letošního 

roku publikován autorem práce a jeho školitelkou v časopise  Classical and Quantum Gravity. Je 

zde ukázáno, že privilegovaný nulový směr Weylova tenzoru (WAND) musí odpovídat ANDu 

Ricciho tenzoru. Navíc musí být tento nulový směr geodetický. Pro Weylův typ N je dále 

diskutována struktura optické matice popisující příčné deformace zmíněné geodetické kongruence. 

Na závěr je určena závislost Weylova tenzoru a některých Ricciho rotačních koeficientů na 

afinním parametru této nulové geodetické kongruence, který bývá s výhodou užíván jako jedna 

z prostoročasových souřadnic. Výše odvozená omezení mají čistě geometrický charakter, 

neuvažují tedy konkrétní teorii gravitace. 

V závěrečné kapitole jsou předchozí výsledky aplikovány v případě Einsteinovy-Maxwellovy p-

formové teorie. Ukazuje se, že takovýto prostoročas musí patřit do Kundtovy třídy řešení, přičemž 

jsou detailně diskutována další omezení plynoucí z konkrétních rovnic pole. 

Dle mého názoru je diplomová práce Martina Kuchynky na vysoké odborné úrovni a svým 

obsahem přesahuje nároky kladené na daný typ kvalifikační práce. Formální a jazyková stránka 

práce plně odpovídá odbornému textu. Obsahuje pouze minimální množství překlepů a 

typografických nedostatků (např. veličiny v poslední třech řádcích tabulky 1.1). Student evidentně 

prokázal schopnost práce s odbornou literaturou, rychlé porozumění poměrně abstraktnímu 

matematickému formalizmu a tvořivé myšlení vedoucí k výsledkům publikovaným v prestižním 

recenzovaném mezinárodním časopise. 

 

S radostí doporučuji práci uznat jako diplomovou a navrhuji hodnocení ‘výborně’. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1) Můžete naznačit, v čem spočívají obtíže studia struktury optické matice pro Weylův typ III?  

2) Zmiňujete aplikovatelnost geometrických výsledků práce v modifikovaných teoriích gravitace. 

Můžete velmi stručně shrnout, v čem mohou spočívat modifikace obecné teorie relativity a jak 

vaše výsledky zapadají do konceptu tzv. univerzálních prostoročasů? 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl 

 

Místo, datum a podpis oponenta: 
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