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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Ačkoli jsou v obecné relativitě fyzikální zákony stejné ve všech souřadných soustavách, je vhodná 
volba souřadnic klíčem k pochopení probíhajících fyzikálních dějů a například v numerické 
relativitě může naopak špatná souřadná soustava znamenat zhroucení výpočtu a tedy neúplný 
popis prostoročasu. Navíc v obecném případě nemusí existovat souřadná soustava, která by 
pokrývala celý prostoročas. Jedním z ústředních problémů obecné relativity je vznik singularit a 
horizontů v dynamickém případě. Práce se věnuje klasickému příkladu takovéhoto děje – 
Oppenheimerovu-Snyderovu modelu popisujícímu prachovou kouli hroutící se vlivem své vlastní 
gravitace. 
  
V práci jsou didakticky vyřešeny Einsteinovy rovnice vně i uvnitř sféry. Následně se autor zabývá 
geodetickým pohybem ve výsledném prostoročasu a to jak v případě hmotných částic, tak fotonů. 
Práce obsahuje řadu přehledných grafů, které tento pohyb znázorňují a vystihují i skutečnost, že 
výsledkem zhroucení sféry bude vznik černé díry, čili horizontu událostí, pod nímž pohyb v rámci 
světelného kužele znamená dřív nebo později pád do singularity. 
 
Autor dále přepíše metriku uvnitř i vně sféry pomocí vlastního času volně padajících částic a 
obvodového poloměru coby radiální souřadnice a konečně i pomocí počáteční radiální souřadnice 
volně padajících částic. V obou případech studuje spojitost metriky na povrchu kolabující sféry a 
dochází k závěru, že je spojitá, avšak její první derivace vykazují skok. 
 
Je škoda, že autor nestihl vyšetřit další možné souřadné soustavy, speciálně například obdobu 
Eddingtonových-Finkelsteinových souřadnic. Práce je poměrně stručná, avšak celkově splňuje 
zadání. 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Nemůže se stát, že kvůli nespojitosti prvních derivací metriky při průchodu povrchem kolabující 
sféry zde bude indukovaný plošný tenzor energie-hybnosti? 
 
Proč přítomnost dalších polí vyžaduje vyšší hladkost souřadnic? 
 
Byla práce prvním stupněm dalších numerických studií kolapsu? Nebo se autor pokusí hledat 
nějaké vhodnější souřadnice umožňující popis složitějších situací? 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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