
POSUDEK OPONENTA

na bakalářskou práci Mariána Poppra
Prostorové formy

Cílem této bakalářské práce bylo zformulovat a dokázat lokální verzi Killin-
govy–Hopfovy věty popisující izometrie mezi Riemannovými varietami s kon-
stantní sekcionální křivostí.

K přesné formulaci tohoto výsledku je potřeba použít poměrně pokročilé po-
jmy z Riemannovy geometrie. Student je v práci zavádí, rozepisuje podrobně v
důkazech kroky a výpočty, které jsou ve standardních učebnicích zpravidla vyne-
chány. Zaváděné pojmy ilustruje nemnoha příklady, např. dokazuje, že na sféře
dimenze 2 neexistuje Lorentzova metrika, počítá sekcionální křivosti rovného
Euklidovského prostoru, sféry a hyperbolického prostoru libovolné dimenze.

Matematická úroveň práce je odpovídající, mám jen následující připomínky.

1. V definici vektorového pole podél křivky na str. 9 se požaduje, aby bylo
rozšiřitelné na celou varietu. Tato definice je příliš úzká, neplatí potom např.
Lemma 6 o paralelním přenosu vektorů.
2. V textu chybí, že exponenciální zobrazení expm(X) je lokálně diferencovatelné
v obou proměnných (m, X), kde X je tečný vektor v bodě m, nikoli jen v X
pro pevný bod m. Je to potřeba např. ve Větě 13.
3. Chybí vysvětlení, proč má smysl definice sekcionální křivosti na str. 15, když
operátor křivosti R je definován jen pro vektorová pole.
4. Práce není zřejmě původní. Při čtení bohužel není zcela jasné, které části
jsou doslova převzaté z literatury a které nikoli. Prosím o vysvětlení vlastního
přínosu při obhajobě práce.

Další připomínky mám k formální a jazykové úpravě práce. V práci bohužel
najdeme několik krkolomných obratů (např. ’Chtěli bychom-li ...’, koordinizo-
váno, ’Pro každé ... neexistuje ...’) a chyby v interpunkci. Nelze samozřejmě
všechny pojmy podrobně zavádět, ale očekával bych, že použité označení nebo
pojem se při prvním výskytu krátce vysvětlí, což se vždy nedaří (např. hladká
varieta, vektorové pole, tečný prostor, diferenciál, vložení, komutátor vektoro-
vých polí). Práci by pomohlo přidat více konkrétních příkladů, doplnit motivaci
pro zavedené pojmy nebo alespoň vysvětlit, co znamenají pro plochy v Eukli-
dovském prostoru dimenze 3.

I přes uvedené připomínky považuji práci za zdařilou a doporučuji ji uznat
jako práci bakalářskou. Prosím studenta, aby se při obhajobě vyjádřil zejména
k připomínkám 1 a 4.

V Praze dne 7. 6. 2018 doc. RNDr. Roman Lávička, PhD.


