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Věcné chyby:
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Celková úroveň práce:
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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Notoricky známá černoděrová řešení, jako Schwarzschildova či Kerrova – Newmanova černá díra, jsou popsány jed-
ním až třemi parametry. Jsou tak sice nesmírně elegantní, ale zároveň vystihují pouze velmi idealizovanou skutečnost.
Jednou z fyzikálně atraktivních a realistických situací, které jsou pozorované, je černá díra obklopená akrečním diskem či
jinými zdroji gravitace, které, díky nelinearitě Einsteinových rovnic, ovlivňují černou díru samotnou.

A právě ve zkoumání vlivu vnějších zdrojů na geometrické vlastnosti černých děr spočívá těžistě této práce, která
navazuje na předchozí výsledky.

V první části se rozebírají geometricky zajímavá — leč astrofyzikálně méně relevaní — přesná řešení: axiálně sy-
metrická konfigurace dvou černých děr oddělených Appellovým prstencem (ten je nefyzikální; zato analyticky snadno
uchopitelný). Student nachází takové konfigurace, které jsou rovnovážné a neobsahují kónické singularity. Ve Weylových
souřadnicích se Einsteinovy rovnice redukují na Laplaceovu rovnici a kvadraturu, čehož je využíváno. Poté, co jsou dané
konfigurace nalezeny, vykresluje ekvipotenciály nejen metrických funkcí (které jsou obtížně interpretovatelné) ale hlavně
geometrických invariantů, a to jak vně tak uvnitř černé díry. Nadto přímo zkoumá geometrii deformovaného horizontu
pomocí vnoření do euklidovského prostoru.

V druhé části přebírá perturbativní řešení popisující tenký disk rotující kolem Schwarzschildovy černé díry, zde jsou
již výrazy komplikovanější, zato situace astrofyzikálně zajímavá. A proto — již numericky — zkoumá různé zajímavé
geodetiky (fotonovou orbitu, stabilní kruhovou orbitu,...) a změny v geometrii indukované přítomností disku (vlastní
vzdálenosti, obvody, atp.).

O kvalitě práce svědčí i skutečnost, že autor je spoluautorem již dvou článků v mezinárodním recenzovaném časopise
Physical Review D.

Jen anglický jazyk ještě není doveden k dokonalosti, ba ani samostatné publikační činnosti v mezinárodních časopi-
sech.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

• Lze v konfiguraci Schwarzchild — Appell disk — Schwarzschild spočíst Komarovu hmotnost pro každý objekt zvlášt’
a pak pro všechny dohromady? Jaká je vazbová energie?

• Na Appellův disk lze pohlížet jako na disk nebo na řešení s netriviální topologií, což je rozebírano např. na obrázku 2.5.
Přijmeme-li řešení s "double sheet topology", kolik je pak vlastně v prostoročase černých děr?

• V obrázku 2.11 by bylo vhodné vyznačit přítomnost kónické singularity.

• V kapitole 3 se zkoumá poloha centrální singularity černé díry pomocí testovacích částic vhazovaných ze severního a
jižního pólu, kdy se měří vlastní čas částice padající z horizontu do singularity.

Jak je ovšem fyzikálně možné volit počáteční podmínky tak, že hmotná částice je v klidu na horizontu? Prosím o
detailnější rozbor počátečních podmínek.

• Ve výrazu (2.34) mi není zřetelné, proč je zaveden přeškálovaný Riemannův tenzor R̃αβ

γδ
, když Kretschmannův invari-

ant lze zapsat jednodušeji pomocí Riemannova tenzoru Rαβ

γδ
samotného.
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