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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Cílem diplomového zadání bylo podrobněji prostudovat obecně relativistické prostoročasy 

statických tenkých kruhových prstenců. Úloha je motivována snahou o přesný popis pole 

prstencových hmotných konfigurací, které se často vyskytují v astrofyzice – v relativistickém 

režimu např. jako akreční struktury kolem kompaktních zdrojů (černých děr, neutronových hvězd). 

Příslušná řešení Einsteinových rovnic jsou v tomto případě jednoduchá a formálně blízká 



newtonovským, avšak pečlivější interpretace někdy odhalí podstatné rozdíly. Např. tzv. Bachův-

Weylův prstenec, přirozený protějšek kruhového prstence z Newtonovy teorie gravitace či z 

elektrostatiky, generuje v obecné relativitě poměrně zvláštní pole, které v blízkosti prstence 

vykazuje značnou směrovost. 

 Prstence, které jsme v práci uvažovali, kolem sebe nemají horizonty událostí, avšak intuice 

napovídá, že ve velmi kompaktním případě (malý prstenec o velké hmotnosti) by se v prostoročase 

určitý typ horizontů mohl objevit. Hlavním úkolem zadání bylo ověřit tuto domněnku, konkrétně 

prozkoumat existenci tzv. marginally trapped surfaces (jejichž konfigurace je klíčem k odpovědi 

na otázku, zda v prostoročase „v daném čase existuje černá díra“). Zvláště zajímavé by bylo 

zjištění, že kolem některých prstenců se mohou objevit zachycené plochy či dokonce horizonty 

toroidální povahy. Navzdory velmi jednoduché metrice a jednoduchým vlastnostem, které 

existenci hledaných ploch určují, je úloha překvapivě záludná a numericky náchylná k „objevu“ 

různých artefaktů. 

Milan Pešta se s diplomovým úkolem vyrovnal výborně, seznámil se s potřebnou 

literaturou a pronikl i do numerických metod (do té doby neměl významnější numerickou 

zkušenost). Prozkoumal obecně nabité prstence a jejich limitu směrem k extremálně nabitým 

případům (z Majumdarovy-Papapetrouovy třídy zdrojů) i případu nenabitému (odpovídajícímu 

Bachovu-Weylovu řešení). Získal řadu konkrétních výsledků, které sice zatím nejsou definitivní a 

budou vyžadovat další pečlivou numerickou a interpretační práci, ale naznačují, že na nadplochách 

odpovídajících okamžiku časové symetrie může existovat složitá struktura zachycených ploch jak 

sféroidálního, tak toroidálního tvaru. 

Hodnocení: Milan pracoval soustavně a samostatně a zadání splnil. Nemám pochyb o tom, 

že tato diplomová práce zasluhuje přijmout k obhajobě, a navrhuji hodnotit ji stupněm výborně. 

 

Návrh pro obhajobu: zadání této práce bylo částečně vyvoláno neuspokojivým pocitem 

z článku G. Jaramillo, C. O. Lousto, PRD 84 (2011) 104011, který se zabýval stejným problémem 

(pro nenabité prstence). Bylo by zajímavé při obhajobě porovnat výsledky diplomové práce se 

závěry tohoto článku. 

 

 

 

Práci  doporučuji uznat jako diplomovou.
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