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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Práce  je  matematickým  úvodem  do  teorie  twistorů.  Poměrně  detailně  se  zabývá  konstrukcí
Cliffordových algeber  a  studiem jejich  vlastností,  zejména klasifikací  těchto  algeber  a  vztahu
Cliffordových algeber ke Cliffordovým grupám Pin a Spin a jejich spinorovými reprezentacemi. K
samotným twistorům se pak dostává ve druhé kapitole, kde diskutuje konformní kompaktifikaci
Minkowského  prostoru,  Kleinovy  kvadriky,  twistorový  izomorfizmus  a  twistorovou
korespondenci, vlajkové variety. Kapitola končí zmínkou o Kleinově korespondenci. Práce je pak
doplněná  o  čtyři  apendixy,  ve  kterých  stručně  diskutuje  více-méně  standardní  algebraické  a
geometrické struktury, jako jsou grupy, Lieovy algebry a projektivní prostory. 

Text je psán stylem typickým pro matematickou literaturu. Student prokázal, že dokáže porozumět
náročné matematické problematice a vlastními slovy sepsat  logický a kvalitní  výklad.  Určitou
invenci projevil  i v důkazech některých tvrzení. Diplomová práce je tak vlastne velmi dobrým
studijním textem, který lze doporučit pro seznámení se s problematikou. Nedostatkem práce je
chybějící  motivace  pro  budování  celého  formalismu,  protože  práce  končí  v  bodě,  kdy čtenář
očekává konečně nějaké aplikace. Detailnost výkladu je tak na úkor šíře probíraných témat. 

To souvisí  s  mou největší  výhradou vůči  této  práci:  student  nerespektoval  pokyny školitele  k
vypracování. Původní zadání práce jsem několikrát modifikoval, abych jej přizpůsobil preferencím
a  přáním  studenta,  až  jsme  se  nakonec  domluvili  na  aplikacích  Penroseovy  transformace  v
relativistických teoriích pole. Přesto zadání student ignoroval, začal se věnovat sepisování textu,
na konzultaci se objevil během dvou let jen několikrát. Nerespektoval mé připomínky, i když jsem
ho opakovaně upozorňoval, že tímto tempem se k zadání práce nemůže dostat. Výsledkem je, že
práce neobsahuje žádné originální výsledky a Penroseova transformace se v práci neobjevuje.

Z mého pohledu tedy student řešil úplně jiné téma, než mu bylo zadáno. Mám proto obavy, že ani
v budoucnu nebude schopen samostatné tvůrčí práce, nikoli kvůli jeho schopnostem, ale kvůli jeho
přístupu a tvrdohlavému odmítání pokynů školitele.

Navzdory této zásadní námitce si však myslím, že předkládaná práce je velmi dobrým a 
netriviálním studijním textem, proto práci doporučuji uznat jako diplomovou práci.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
V sekci 2.2.3. autor zmiňuje samoduální řešení Einsteinových rovnic jako fyzikální motivaci k 
twistorové korespondenci. Jak twistorová korespondence umožňuje taková řešení nalézt? Jaký je 
souvis Penroseovy transformace a diskutované twistorové korespondence?

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou.
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