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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Práce podrobně analyzuje Reissnerův-Nordströmův-de Sitterův prostoročas, zejména s ohledem na
oblast v blízkosti horizontu. Jsou diskutovány diagramy vnoření, vlastnosti elektromagnetického 
pole, konformní diagramy, trajektorie částic a jejich srážky za speciálních podmínek. Každý 
problém je studován pro případ obecné černé díry, díry s jednoduše degenerovaným horizontem a 
díry s jedním dvojnásobně degenerovaným horizontem. Zejména v posledním případě práce 
přináší některé nové zajímavé výsledky.
Práce je velmi rozsáhlá a pokrývá mnoho aspektů studované geometrie, ovšem některé části jsou 
včleněny poměrně neorganicky a práce by bez nich působila kompaktnějším dojmem (jedná se 
zejména o kapitolu pojednávající o termodynamice černých děr).
Výklad je ilustrován řadou zdařilých obrázků a grafů.
Sepsání práce v angličtině je nutné ocenit a určitě zjednoduší případný navazující výzkum a jeho 
publikování. Na druhou stranu je úroveň angličtiny velmi proměnlivá a v některých pasážích 
výrazně komplikuje porozumnění obsahu. Také je možná důvodem místy příliš rozvleklého 
výkladu. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Při analýze konzistence Maxwellových rovnic a blízkohorizontové limity v části 4.5 by bylo 
možné pokusit se o nalezení Maxwellova tenzoru řešícího vakuové Maxwellovy rovnice pro 
limitní metriky a následně studovat jeho ekvivalenci s tenzorem v RNdS v rámci 
blízkohorizontové limity.
Jestliže dochází při specifické srážce částic blízko horizontu k růstu těžišťové energie srážky nade 
všechny meze není použití aproximace testovacích částic na pevném pozadí nekorektní? Je známo,
zda se v dynamickém případě ve skutečnosti zdeformuje horizont černé díry tak, aby místo srážky 
zakryl, případně se charakter geometrie změní a částice už nebudou splňovat podmínky 
kritičnosti?
V části 9.2.2 se postupným započtením dalších členů rozvoje funkce D podstatným způsobem 
mění trajektorie častice. Je zřejmé, že po třetím členu už žádný následující kvalitativně výsledek 
neovlivní?

Práci 
☒ doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
☒ výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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