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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

   Práce Antona Khirnova se zabývá analýzou chování pohybující se černé díry v simulacích Einsteinových 
rovnic. V prvních dvou kapitolách práce se shrnují teoretické a numerické aspekty takových simulací. 
   Třetí kapitola se věnuje klíčovému bodu 3+1 simulací černoděrových prostoročasů – Cauchyovým 
nadplochám v Schwarzschildově prostoročase označovaným termínem „trumpeta“. Kromě přehledu 
publikovaných výsledků doprovázeného původními grafy (např. Obr 3.3) se v této kapitole metodou Lorentzovy 
transformace konstruují počáteční data odpovídající pohybující se Schwarzschildově černé díře. Protože 
začlenění i takto principiálně jednoduchého kódu do systému pro simulaci Einsteinových rovnic není úplně 
snadné, uvádí autor soubor testů pro validaci kódu. Podobně je tomu i u modulu pro výpočet Kretschmannova 
skaláru, který v této práci na (obecně dynamickém) řezu prostoročasem se Schwarzschildovou černou dírou 
představuje invariantní metodu měření radiální souřadnice. 
   Poslední, čtvrtá kapitola se věnuje numerické analýze chování simulací s (nerotující) černou dírou. Nejprve se 
zde ilustruje známé chování pro počáteční data reprezentující stojící černou díru,  poté se zkoumá evoluce 
odpovídající počátečním datům s pohybující se Schwarzschildovou černou dírou. 
   Ta část práce, která představuje stručný úvod do problematiky zabírá asi 40 stran, výsledky, a to původní i ty 
spočívající v reprodukování již publikovaných výpočtů, jsou popsány asi na 16 stranách textu a 40 stranách 
obrázků. Obě části svědčí o zvládnutí problematiky včetně nelehké části týkající se faktického zprovoznění 
simulací. V neposlední řadě oceňuji, že práce je psána svižnou angličtinou. 
   Přestože původní výsledky nedosahují významu, který by postačil na publikaci, rozsah i kvalita odvedené 
práce jsou na velmi slušné úrovni. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

   Podle Obr. 4.9 se CCZ4 nechová ani při použití tlumení porušení vazeb lépe, než BSSN. Hilditch et al. 
[arXiv:1212.2901] na základě jiných testů uvádějí, že pozorují lepší chování u CCZ4 a např. i lokalizaci 
porušení vazeb do míst pod horizont (Fig. 7). Jak se vyvíjí prostorové rozložení porušení vazeb u simulace podle 
Obr. 4.9? Lze výsledky nějak porovnat? 
   Podle výsledku na Obr. 4.14 se pro η>0 postupně snižuje souřadnicová rychlost centra. Lze říci, zda to 
odpovídá expanzi prostoru před černou dírou, nebo k tomuto zpomalení dochází i v asymptotické oblasti?

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta:   

   V Praze 27.8.2013                                                        ….......................................
                                                                                               Tomáš Ledvinka              


