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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 

Práce se věnuje studiu statického a sférického černoděrového řešení, které je zobecněním 
Schwarzschildova řešení v kvadratické gravitaci. 

V první kapitole student variací příslušné akce odvozuje rovnice gravitačního pole. Zde 
vychází z formalizmu prezentovaného v diplomové práci Exact spacetimes in modified theories of 
gravity M. Karamazova (předchozího diplomanta školitele) z roku 2017, která ovšem není 
citována. Jednotlivé kroky jsou znovu pečlivě přepočítány, což dokazuje, že student příslušný 
formalizmus dobře zvládl. 

Druhá kapitola formuluje dva alternativní typy sférických metrik, konkrétně tzv. 
Schwarzschildu-podobnou metriku (2.2) a Robinsonovu–Trautmanovu (RT) metriku (2.53). Poté 
pro ně vyčísluje příslušné vakuové rovnice pole, v nichž vystupuje Bachův tenzor. Pomocí 
Bianchiho identit redukuje jejich počet na nezbytné minimum. 

Ve třetí části se pokouší rovnice pole v obou ansatzech vyřešit. Zatímco v případě metriky 
(2.2) se cesta ukázala jako obtížná, pro RT metriku (2.53) bylo možné dohledat řešení ve tvaru 
nekonečných řad. Pečlivá analýza dominantních členů rozvoje odhalila 9 možných tříd. V části 3.4 
bylo pak nalezeno explicitní řešení pro Schwarzschildovu–Bachovu černou díru, které bylo plně 
identifikováno s řešením nalezeným již dříve v [7]–[10]. Užitím RT tvaru pak v poměrně rozsáhlé 
části 3.4.6 student nakonec diskutuje různé vlastnosti tohoto prostoročasu (poloměr konvergence 
řad, chování metrických funkcí, první nástin geodetických pohybů, vyčíslení termodynamických 
parametrů atd.) 

Po formální stránce má práce přehlednou strukturu a je vypracována kvalitně. Napsána je 
v anglickém jazyce velmi dobré úrovně (všiml jsem si jen o něco většího počtu chybějících 
určitých členů „the“). Nalezl jsem pouze malé množství překlepů. Rozsah práce je adekvátní. 
Drobnou anomálií je, že v seznamu literatury chybí čísla (případně stránky) příslušných článků – 
za svazkem je uvedeno vždy jen krátké neúplné číslo. 

 
K práci mám přesto několik výtek:  

 Zcela postrádám (alespoň stručný) popis předchozích prací [7]–[12], jejichž 
výsledky má tato diplomová práce reprodukovat. Vše, co se o nich čtenář dozví, je 
uvedeno v jediné větě na konci Introduction na str. 4 (a v podobně minimalistickém 
rozsahu také v první větě části 2.3 i kapitoly 3.). To považuji za nevhodné. Stačilo 
by shrnout v několika větách či pár odstavcích obsah a hlavní výsledky těchto prací. 
Přitom by se i přirozeně uvedly vzorce, s nimiž mají být srovnány původní 
výsledky diplomové práce. Jasnější by potom byla i samotná motivace diplomové 
práce.  

 Při vyčíslování polních rovnic v části 2.1 a 2.2.2 by bylo mnohem logičtější a 
přehlednější nejprve uvést příslušné složky Bachova tenzoru a teprve potom 
pomocí nich v daleko kompaktnějším tvaru vyjádřit tenzorové veličiny Jab. Složky 
Bachova tenzoru jsou uvedeny až následně v části 2.2.3 ve vzorcích (2.112)-
(2.116). 

 Postrádám (byť elementární) srovnání 9 identifikovaných tříd podle hodnot 
parametrů s a q v tabulce na str. 43 s osmi kanonickými třídami [n, p] nalezenými 
v klíčové publikaci [8]. 

 Bylo by mnohem přehlednější a pro vzájemné porovnávání příhodnější, kdyby 
některé dvojice obrázků byly umístěny na stejné straně (např. Obr. 3.2 s 3.3, Obr. 
3.4 s 3.5 a 3.6, Obr. 3.7 s 3.8 a tak dále). 

 



Na předložené diplomové práci naopak velmi oceňuji zajímavý nápad s aplikací 
alternativní RT metriky a množství původních výpočtů, které nebyly nijak jednoduché. Je velmi 
pěkné, že ve třídě s=1, q=0 se podařilo zcela identifikovat Schwarzschildovu–Bachovu černou díru 
[n, p]=[0, 1], včetně Bachova parametru b. Zajímavé je užití konvergenčního kritéria řady (3.151), 
první kroky k řešení rovnic geodetiky v blízkosti horizontu a snaha zachytit příspěvek Bachova 
tenzoru, který je rozhodující pro identifikaci asymptoticky plochých sférických řešení. 
 
Rád proto doporučuji tuto práci uznat jako diplomovou. 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Rád bych při obhajobě požádal o vysvětlení následujících nejasností:  
 

 Jaký je vztah mezi 9 třídami i. až ix. v tabulce na straně 43 definovanými hodnotami s, q a 
8 kanonickými třídami [n, p] pro metriku konformní Kundtovi? Konkrétně:  
* Jakým hodnotám [n, p] odpovídá řešení z části 3.3? 
* Jakým hodnotám [n, p] odpovídá řešení s části 3.4? 

 Proč je v RT metrice (2.53) funkce H závislá na u a v, zatímco v matici (2.77) již pouze na 
souřadnici v? 

 V nečíslované rovnici pod (2.106) jsou pouze rovnice pro Jvv  a  Juv. Není třeba splnit také 
rovnici pro Jθθ ? 

 Nechybí ve druhém řádku rovnice (3.16) člen Δn ? 
 Znaménka v metrice (3.156) nejsou správná. 
 Ve vzorci (3.182) jsou překlepy. Jaké? 
 Jak fyzikálně rozumět výsledku z Obr. 3.18, že hodnota Bachovy energie  EBach / vH/2  je 

rovna jedničce i při nulové hodnotě Bachova parametru b? 
 

 
 
 
Práci  
  doporučuji  
  nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
  výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
 
 
 
Místo, datum a podpis oponenta: v Praze dne 20. 6. 2021 


