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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Pan Turnovec nejprve shrnuje dřívější výsledky pro sférický případ a ukazuje souvislost 
slupkového modelu s bránovými kosmologiemi. Poté se již soustředí na cylindricky symetrické 
prostoročasy. Studuje slupku ve statickém prostoročasu, kdy její pohyb je určen charakterem 
hmoty na ní indukované nebo požadavkem na zachování indukované hmoty energie či případně 
C-energie. Ukazuje, že například slupka tvořená ideální tekutinou se nemůže zhroutit až na osu. 
 
V další části práce autor zkoumá vlastnosti cylindrické slupky hroutící se v dynamickém 
prostoročasu, který obsahuje gravitační vlny, což je fyzikálně zajímavější případ. Pan Turnovec si 
volí několik speciálních tvarů těchto vln a navazuje je na Minkowského řešení uvnitř válce. Opět 
zkoumá pohyb slupky daný vlastnostmi indukované hmoty a požadavkem monochromatičnosti 
gravitační vlny ve vnějším prostoročasu. Příslušné pohybové rovnice řeší autor numericky a 
výsledky uvádí v přehledných grafech. 
 
V apendixu A podává autor užitečný přehled Israelova formalizmu popisujícího vlastnosti 
nadploch, na nichž jsou obecně nespojité první derivace metriky, zatímco metrika samotná je 
spojitá. V apendixu B přináší autor shrnutí vlastností cylindricky symetrických prostoročasů a 
definici Thorneovy C-energie. 
 
 
 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Je nutné požadovat spojitost souřadnicového poloměru? Musíme v rovnici (4.10) požadovat 
nulovost B+? Jak by bylo možné stávající práci rozšířit? 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  

 doporučuji  
 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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