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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Akreční tok kolem černých děr je v analytických modelech v prvním přiblížení aproximován jako 

stacionární pohyb po kruhových orbitách. Ačkoli je přitékající látka globálně neutrální, může nést 

velmi silný elektrický proud, takže zřejmě generuje významné magnetické pole. 

 Úkolem Šimona Vrby bylo pokračovat (po několika předchozích studentech) ve studiu 

magnetického pole buzeného kruhovými proudovými smyčkami v Kerrově prostoročasu. Šimon 

měl výhodu v tom, že mohl navázat na zdařilou diplomovou práci Zuzany Vlasákové, včetně 

jejích worksheetů pro vyhodnocení úlohy v programu Maple. Jeho vlastní příspěvek se nicméně 

zdaleka neomezil na reprodukci a kontrolu Zuzaniných výsledků. 

 Poté, co se naučil s Maplem pracovat, sepsal své vlastní worksheety pro výpočet 

magnetických polí, korigoval některé detaily ze zmíněné diplomové práce, a dostal se i k 

vyhodnocení pole buzeného celým tenkým či tlustým diskem/toroidem (modelovaným jako 

spojité rozdělení koncentrických proudových kružnic s různými poloměry). Nejvíce bych však 

ocenil, že s využitím rady kolegy Davida Kofroně dokázal odvodit pole proudové smyčky kolem 

kerrovské nahé singularity. Tento výsledek se zatím v literatuře neobjevil a bylo by určitě vhodné 

jej v budoucnu publikovat. 

 Šimon v tezi rovněž pěkně ilustruje nepříjemné numerické vlastnosti legendreovských 

řad, v jejichž podobě jsou řešení magnetické úlohy vyjadřována. V tomto směru bude třeba 

dalšího úsilí — ať už promyšlenějšího sečtení zmíněných řad, nebo ideálně jejich vyjádření v 

uzavřeném tvaru. 

 Šimon se bakalářského zadání zhostil odpovědně, pracoval pilně a samostatně, spolupráce 

s ním byla příjemná a tvořivá. Práci navíc sepsal střízlivě a jasně, takže jsem neměl potřebu do ní 

příliš zasahovat. Dle mého názoru si jasně zaslouží nejlepší hodnocení. 

 

 

 

Práci  

 doporučuji    nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 

 

 

 

 

Místo, datum a podpis vedoucího:  Praha, 28.6.2021 


