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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Diplomová práce Radka Vavřičky je věnována modelování tenkých akrečních disků při vyšších 

akrečních rychlostech s přidaným advekčním členem. Nejjednodušší ("standardní") modely, které 

formulovali Shakura a Sunayaev v rámci Newtonovké gravitační teorie a Novikov a Thorne v 

obecné relativitě, a které advekci zanedbávají dávají spektra konzistentní s pozorováním pro 

akreční rychlosti do 30% Eddingtonovy akreční rychlosti. Při vyšších hodnotách předpovídají o 

něco tvrdší spektra, což se při fitování konkrétního zdroje projevuje systematickým poklesem 

měřeného spinu centrální černé díry s rostoucí luminozitou disku. Jelikož se advekce v energetické 

bilanci akrečního disku začiná projevovat až při rostoucí akreční rychlosti a navíc působí jako 

další mechanismus odvodu lokálně generovaného tepla (chlazení) mělo by její zahrnutí vést ke 

"změkčení" vyzařovaného záření a tím pádem i pomoct vyřešit tuto nekonzistenci.  

 

Advekcí se v minulosti zabývalo již mnoho autorů, jedná se pravděpodobně o jednu z 

nejvýznamnějších ingrediencí všech pokročilejších modelů akrečních disků ("štíhlé" (slim) disky, 

ADAFy (Accretion Dominated Accretion Flows, zde je advekce přímo součástí názvu modelu), 

RIAFy (Radiativelly Inefficient Accretion Flows), a pod). Ve všech těchto případech je advekční 

tok počítán z "prvních principů" (na základě první věty termodynamiky) a vyjádřen pomocí 

radiálních gradientů stavových veličin. Pan Vavřička naproti tomu přistupuje k advekčnímu toku 

jako k dalšímu nezávislému parametru, jehož radiální profil nakonec "kalibruje" pomocí 

numerických simulací. Vzhledem k tomu, že radiální transport různých veličin v akrečním toku 

nastává hlavně v důsledku turbulence, která je v analytických modelech zahrnuta jen velmi 

přibližně a to navíc jen v případě momentu hybnosti, nenusí jít rozhodně o špatnou strategii. Jako 

kalibrační byla použita pokročilá numerická simulace Alexandra Sadowskeho z Harwardovy 

univerzity, která zahrnuje v rozumné formě veškeré relevantní fyzikální procesy. První předběžné 

výsledky ke kterým pan Vavřička dospěl vypadají poměrně slibně a naznačují, že pokud bude v 

projektu dále pokračováno je možné docílit nejen kvalitativní shody s pozorováním. Navíc je 

docela možné, že pan Vavřička společně se svým školitelem skutečně správně identifikovali 

podstatu problému, kterým je příliš zjednodušné modelování radiálního přenosu entropie. Tím 

může tato práce posloužit i jako důležitý impuls pro další vědce, kteří se zabývají modelováním 

akrečních disků.  

 



Po formální stránce je práce poměrně rozsáhlá (cca 90 stran), celý text je rozdělen do 9 kapitol 

doplněných o krátký úvod a poměrně stručný závěr. První tři kapitoly jsou shrnutím základních 

skutečností o akrečních discích. Je zde zavedena Eddingtonova luminozita, načrtnut samotný 

vznik disků v dvojhvězdách přetokem přes Rochův lalok, zmíněna rovnice přenosu záření a na 

závěr i odvozeny základní rovnice standardního modelu disku Shakury a Sunyaeva, včetně 

mechanismu magneto-rotační nestability. Myslím, že by šlo o vcelu pěkný úvod k celé práci, s 

jedinou připomínkou: atuor zde zcela opomíjí hlavní téma své vlastní práce: advekci. Přitom se 

jedná o jeden z nejstudovanějších procesů v celé teorii akrečních disků a existuje k němu značné 

množství literatury. Autor zcela opomíjí jakýkoli model disku v němž je advekce zahrnuta. Pro 

čtenáře by přitom bylo velice přínosné seznámit se s různými přístupy k modelování advekce a do 

tohoto kontextu si zasadit i práci autora.  

 

Následující čtvrtá kapitola je věnována odvození zákonů zachování, které jsou nutné k popisu 

Newtonovského disku. Autor vychází z kovariantních rovnic mechaniky tekutin ve speciální teorii 

relativity a pak provádí Newtonovu limitu. Smysl této kapitoly mi není moc jasný, její výsledky 

nejsou v další práci vůbec využity a na čtenáře tak působí spíš dojmem, že si autor potřeboval 

udělat devíti-stránkovou "rozcvičku", než se pustí do odvozování analogických vztahů v Kerrově 

prostoročase. S jedinou vyjímkou a tou je závěrečná část 4.3, kde autor zavádí parametrizaci 

advekčního členu. Vzhledem k tomu, že jde o klíčový předpoklad pro celou práci, domnívám se, 

že by si zasloužil důstojnější místo (například v podobě zvláštní kapitoly) i trochu obšírnější 

komentář. Chybí mi například podrobnější údaje o numerické simulaci, jaké fyzikální procesy jsou 

v ní zahrnuté a hlavně jaké jsou hodnoty hlavních parametrů disku (např. akreční rychlost, spin 

černé díry, magnetizace, apod).  

 

Pátá kapitola je věnována odvození zákonů zachování v Kerrově prostoročase. Ačkoliv autor 

odvozuje poměrně známé vztahy (výklad v podstatě sleduje analogickou pasáž z práce Novikova a 

Thorna), nenechává čtenáře na pochybách, že by je z literatury pouze opsal, naopak je vidět, že je 

sám poctivě přepočítal. Myslím, že jde o správný postup, cíle práce skutečně vyžadují aby se autor 

s modelováním akrečních disků seznámil aktivně.  

 

Stěžejní částí práce jsou však kapitoly 6 - 10. Kapitola 6 je věnována radiální integraci azimutální 

Eulerovy rovice. Její první část v podstatě rekapituluje výpočet Novikova a Thorna (resp. Page a 

Thorna), ve druhé části je však započítán i advekční člen. Z mého pohledu je přitom důležité, že 

autor nezanedbává ztráty momentu hybnosti v důsledku tepelného záření, které opouští disk. 

Myslím, že jde o první výpočet tohoto druhu, většina autorů odpovídající člen zanedbává z 

důvodů snadné integrace. Že je však tento člen vhodné v rovnici ponechat je vidět i z obrázku 6.1, 

který porovnává oba přístupy. Kvůli přítomnost advekčního členu je nutné azimutální rovnici 

integrovat numericky. Výsledky, které jsou přehledně uvedeny v obrázcích 6.2 - 6.5, naznačují, že 

oba efekty hrají důležitou roli zvláště u rychle rotujících černých děr. Uvítal jen bych trochu 

detailnější popis použité numerické metody, autorovo "třeba Runge-Kutta" může některé čtenáře 

lehce dráždit. Výsledkem kapitoly je radiální profil celkového tlaku, který je následně využit k 

výpočtu lokálního toku záření pomocí rovnic vertikální struktury disku v kapitole 7. Osmá 

kapitola stručně popisuje přenos záření z povrchu disku k pozorovateli s pomocí numerického 



kódu Sim5, jehož autorem je školitel práce. V deváté kapitole jsou pak výsledky práce 

porovnávány s "pozorováním". Namísto použití spekter skutečného zdroje, jsou za pomocí 

programu XSPEC vygenerována umělá spektra disku s advekcí pro různé akreční rychlosti a 

pevný spin černé díry (a=0.6). Ta jsou následně fitována standárdním modelem Novikova a 

Thorna. Výsledná závislost odvozeného ("pozorovaného") spinu na "teoretické" akreční rychlosti 

(t.j. akreční rychlosti, kterou autor do svého modelu vložil), se kvalitativně shoduje s 

pozororováním konkrétních zdrojů. Kromě spinu autor fituje i akreční rychlost, získává tak navíc i 

"pozorovanou" akreční rychlost. Není mi tedy jasné, proč nekreslí závislost pozorovaného spinu 

na pozorované rychlosti, což by více odpovídalo situaci v obrázku 9.9. Autor nicméně ukazuje i 

závislost mezi pozorovanou a teoretickou akreční rychlostí, ze které si čtenář může výslednou 

závislost snadno "složit".  Uvítal bych nicméně alespoň stejné jednotky obou akrečních rychlostí. 

 

Tyto přípomínky nicméně nijak nesnižují celkový příznivý dojem z diplomové práce. Je vidět že 

se autor musel seznámit s poměrně širokým množstvím vědomostí, od teoretického modelování 

akrečních disků po fitování rentgenových dat s programem XSPEC. Jen si na psaní práce mohl 

vyhradit trochu více času, což by snížilo poměrně velké množství překlepů a drobných 

nelogičností, a její úvod více zaměřit na skutečné téma práce.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Parametry numerické simulace. Bylo by možné zmínit alespoň řádové odhady akreční rychlosti, 

spinu černé díry a magnetizace, které odpovídají simulaci, ze které byl čerpán radialní profil 

advekčního toku? Odpovídají tyto hodnoty nějakému konkrétnímu simulovanému spektru v 

kapitole 9? 

 

2. Bylo by možné alespoň řádově porovnat přepokládaný advekční tok v obrázku 4.1 s tokem 

vypočteným na základě první věty termodynamické? Funkce Xi(R) ma konkrétní předpis pomocí 

logaritmické derivace teploty a sloupcové hustoty (viz například dodatek práce J. P. Lasoty z roku 

2015, ze které je v práci citováno). Je simulovaný advekční tok mnohem větší? 

 

3. Autor vychází ze standardního modelu disku s dominujícím tlakem záření. Tento model je 

termálně nestabilní. Přidání advekčního členu se může disk stabilizovat (jako v případě tzv. 

"štíhlých" disků). Je to případ i disku v diplomové práci? 

 

4. V kapitole 9 autor potěšeně konstatuje, že dostává linearní závislost mezi pozorovanou a 

teoretickou akreční rychlostí. Jaké jsou důvody k tomu něco takového předpokládat? Pokud by se 

v obrázcích těchto závislostí použili na obou osách stejné jednotky dostaneme pro nízké akreční 

rychlosti rovnost mezi oběma rychlostma?  

 



Práci doporučuji uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: výborně. 
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