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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

V rámci své diplomové práce se Šimon Knoška zabýval studiem statických sféricky symetrických 

řešení polních rovnic kvadratické teorie gravitace. Tato teorie představuje rozšíření obecné 

relativity o kvadratické křivostní členy přidané k Einsteinově-Hilbertově akci a zkoumané 

geometrie pak odpovídají zobecněním klasické Schwarzschildovy černé díry. 

V přehledové části práce je pedagogicky shrnuta formulace kvadratické gravitace a variační 

odvození polních rovnic spolu s popisem vybraných parametrizací sféricky symetrické geometrie. 

Po vzoru předchozích prací jsou pro další diskuzi voleny tvary metriky, které explicitně neobsahují 

„radiální“ souřadnici. Výsledný systém polních rovnic je pak autonomní a jeho řešení je možné 

hledat ve tvaru nekonečných řad. Primárním cílem práce pak bylo nalézt alternativní tvar řešení 

polních rovnic v parametrizaci sférické geometrie běžně používané ve standardní Einsteinově 

teorii, neboť doposud známý tvar zobecněného Schwarzschildova řešení užíval neběžných 

konformních souřadnic. Tento cíl byl naplněn. 

V původní části práce student nejprve s užitím Bianchiho identit diskutoval nezávislost 

jednotlivých komponent polních rovnic. Pro případ takzvaného Robinsonova-Trautmanova tvaru 

metriky pak následovala analýza jednotlivých tříd řešení polních rovnic. Byl identifikován případ 

odpovídající černoděrovému prostoročasu s rozvojem metrických funkcí kolem horizontu a byly 

nalezeny explicitní rekurentní vztahy pro koeficienty takových rozvojů. Na základě těchto 

výsledků student dále zkoumal konvergenci nalezeného řešení, chování metrických funkcí pro 

různé volby parametrů teorie a geometrické vlastnosti výsledného prostoročasu.  

Po odborné i formální stránce práce splňuje nároky kladené na daný typ textu. Bylo dosaženo 

netriviálních původních výsledků, přičemž student bezpochyby prokázal schopnost samostatné 

vědecké práce doplněné přehledným a srozumitelným formulováním získaných výsledků. 

S potěšením proto doporučuji uznat předkládanou práci jako diplomovou. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl 
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