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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 

Práce se zabývá vizualizací černoděrových prostoročasů. V případě nerotujících černých 
děr bylo úkolem zejména nalézt prostorové řezy charakterizující vývoj prostoročasu. V případě 
rotující černé díry se student měl pokusit o konstrukci konformních diagramů charakterizující 
prostoročas i mimo osu rotace. 

V první části práce se student úspěšně vyrovnal s vizualizací nerotujících černých děr. 
Nejdříve provedl detailní analýzu rozšíření sféricky symetrických černoděrových řešení přes 
horizonty. Tyto výsledky sice nejsou nové, student však provedl pečlivou analýzu hladkosti 
prodlužované metriky na horizontu a volnosti ve volbě příslušných souřadnic v detailu, který není 
k dispozici v běžné literatuře. Na základě zavedených globálních souřadnic pak zvolil foliaci 
prostoročasu prostorovými řezy a geometrii těchto řezů vizualizoval pomocí vnoření rovníkové 
roviny do euklidovského prostoru. Práce obsahuje obrázky znázorňující toto vnoření. V případě 
Schwarzschildova řešení analyzoval charakter prostorových řezů v závislosti na parametrech 
globálních souřadnic. 

V druhé části, týkající se Kerrova řešení, se student pokusil nalézt adekvátní řezy na 
kterých by šel zkonstruovat konformní diagram. Tento úkol se ukázal být nesplnitelný v podobě 
obdobné nerotujícímu případu. Student nicméně zkonstruoval konformní diagram alespoň části 
vhodně zvolených řezů zahrnující oblast kolem horizontu a ergosféry. V dalším kroku se pokusil 
přizpůsobit konstruované konformní diagramy zadané prostoročasové křivce. Motivace a 
konstrukce těchto diagramů je v práci bohužel popsána ne zcela jasně. V následné diskuzi se však 
ukázalo, že zkonstruované diagramy vypovídají o kauzální struktuře pomocného prostoru orbit 
symetrie. Získané diagramy tak vypovídají i o kauzální struktuře samotného prostoročasu. 

Konečně, v práci jsou předloženy vnořovací diagramy pro horizont a ergosféru, které 
názorně dokumentují netriviální křivost prostoročasu. 

Student na práci pracoval se zájmem. Nicméně doba přípravy se protáhla o jeden 
akademický rok a bohužel výsledná podoba práce nevyužila tuto doby „navíc“. Např. diskuze 
kolem diagramů rotujících děr by se mohla výrazně vylepšit, pokud by bylo k dispozici dalších pár 
měsíců. Evidentně, tyto měsíce k dispozici byly, ale nevyužily se. Student také nevyužil 
příležitosti v práci popsat přiložené notebooky systému Mathematica. Obrázky v práci byly 
vygenerovány v těchto noteboocích, a tyto notebooky obsahují i pěkné animace. Bohužel tyto 
výsledky nebyly připraveny do uživatelsky přívětivé podoby použitelné např. při popularizaci 
tématu černých děr. 

Práce má slušnou úroveň. Obsahuje jak známé výsledky prezentované ve větším detailu a 
v názorné grafické podobě, tak nové výsledky pro rotující černou díru, které však nejsou vždy 
srozumitelně prezentovány. Kdyby byly tyto detaily dopracovány, neváhal bych s doporučením 
hodnocení výborně. V současné podobě se spíše kloním k hodnocení velmi dobře. Každopádně 
doporučuji přijat předkládanou práci jako diplomovou práci na MFF UK. 
 
Práci  
 doporučuji     nedoporučuji     
uznat jako diplomovou práci 
 

Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
 

Otázky k obhajobe:  
Při obhajobě by student mohl osvětlit souvislost mezi kauzální strukturou prostoru orbit symetrie a 
samotného prostoročasu a souvislost s prezentovanými diagramy. 
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