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původní i převzaté
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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:
Tématem práce měla být konstrukce Schwarzschildovy metriky s deficitním úhlem – kosmickou strunou – či C-metriky (prostoročas popisující rovnoměrně urychlenou černou díru, který ovšem nevyhnutelně obsahuje deficitní úhel) jakožto limity širší třídy prostoročasů, tzv. Bonnorových raket, které
oproti výše zmíněným nejsou vakuové ale obsahují tzv. nulové záření.
Student žel se mnou, s vedoucím, naposledy komunikoval 1. července 2019; o 13 měsíců později
odevzdal do SISu velmi předběžnou nedodělanou verzi bakalářské práce, bez konzultace.
Jedná se o nekvalitní rešerši s rozsahem 10 stran textu. Úvod je kopie abstraktu, překlepy jsou
časté, větší části textu jsou převzané z [1] či [2].
Bakalářská práce na MFF UK by přeci jen měla mít vyšší úroveň a proto zde předložená práce
nelze uznat.
[1] Griffiths J. B., Podolský J.: Exact space-times in Einstein’s general relativity, 2012, Cambridge
University Press.
[2] Kofroň D.: Cosmic strings in axisymmetric black hole spacetimes; the C–metric "engines",
2017, arXiv:1705.01138.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Student dosahoval v průběhu studia slušných studijních výsledků a domnívám se, že je v jeho
silách práci rozšířit natolik, aby dosahovala kvalit bakalářské práce.
Pevně doufám, že se poučí a rád mu budu nápomocen v dalším studiu.
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