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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Diplomová práce Petra Kotlaříka je věnována vlivu silných zdrojů gravitace na geometrii 

prostoročasů v okolí a uvnitř černých děr. Úloha se řeší na dvou konkrétních systémech 

a dvěma různými způsoby. V první části je studován přesný statický a axisymetrický 

systém dvou (nebo vlastně čtyř) černých děr, držených v rovnováze odpudivým 



působením centrálně umístěného Appellova prstence. Jedná se o velmi umělé 

uspořádání, netriviální už vzhledem k dvoulisté topologii samotného Appellova řešení, 

nicméně v práci je ukázáno, že může setrvat v jinak regulární rovnováze (singulární je 

jen samotný prstenec, podobně jako každý tenký lineární zdroj). Druhá část přináší 

některé poznatky ke stacionárnímu a axisymetrickému  systému černé díry symetricky 

obklopené konečným tenkým rotujícím diskem; metrika byla v tomto případě získána 

lineární perturbací Schwarzschildova prostoročasu. 

Petr se k oběma studovaným tématům přidal až během jejich řešení, avšak v 

průběhu diplomové práce k oběma přispěl vlastními výsledky. V případě černých děr 

okolo Appellova prstence získal průběhy některých základních invariantů vně i uvnitř 

černých děr a upřesnil výpočty vnitřní geometrie horizontů a doby volného pádu z “pólů” 

horizontů k centrální singularitě. Při přepočítávání našich předchozích výsledků našel 

několik chyb a nepřesností, takže v budoucnu bychom tyto body měli důkladněji prošetřit. 

V případě perturbačního řešení pro černou díru s rotujícím diskem Petr především 

prozkoumal vlastnosti ekvatoriálního kruhového pohybu, a rovněž zkontroloval řadu již 

předtím získaných výsledků, zejména základní fyzikální charakteristiky disku odpovídající 

jeho interpretaci jako jednoho proudu ideální tekutiny nebo jako dvou neinteragujících 

opačně rotujících proudů prachu. 

Diplomová práce splnila své zadání a její výsledky již byly využity  ve dvou 

publikacích ve Physical Review D, v obou je Petr Kotlařík spoluautorem. Předpokládám, 

že v nejbližší době by měl rovněž vystoupit s referátem na Relativistickém semináři ÚTF. 

V obou směrech studovaných v práci již dále pokračujeme — na místě to bude 

především u perturbačního řešení, které má určitý astrofyzikální potenciál. (Jako 

teoretiky by nás nejvíce zajímalo jeho rozšíření na kvadratický řád perturbace, ale to 

zřejmě zůstane mimo naše možnosti.) 

Petr byl již během magisterského období zaměstnán, ale byl přitom schopen se 

dostatečně věnovat i studiu a diplomovému zadání, takže přinesl i vlastní výsledky. Po 

formální stránce je diplomová práce sepsána standardním způsobem, obsahuje pěkné 

obrázky a výklad je pochopitelný. Úplně spokojený jsem nebyl jen s angličtinou. 

Závěrem navrhuji, aby diplomová práce Petra Kotlaříka byla přijata k obhajobě a 

klasifikována “výborně”. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 
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