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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Práce zkoumá Reissnerovu-Nordströmovu-de Sitterovu metriku, která je jednoduchá díky 
statičnosti a sférické symetrii, ale zároveň umožňuje existenci až dvojnásobně degenerovaného 
ultra-extrémního horizontu, který dosud nebyl zkoumán. Cílem bylo zjistit, jak multiplicita 
horizontu v jeho okolí ovlivňuje geodetické vzdálenosti, radiální pohyby nulových a hmotných 
nabitých částic i možnosti kolizních procesů. 
 
Autor nejprve konstruuje diagramy vnoření řezů RNdS do plochého prostoru vyšší dimenze a 
zabývá se vlivem degenerace horizontu na vznik hrdla, které ukazuje prostor „skrytý“ v blízkosti 
horizontu. Dále hledá lokální souřadnicové systémy pokrývající všechny typy horizontů, zabývá 
se geometrií prostoročasu v těsné blízkosti horizontu a ukazuje, že jde vždy o direktní součin 2-
sféry a dalšího 2D prostoru. Pomocí efektivního potenciálu studuje pohyb jak radiálních, tak 
obecně se pohybujících nulových, či nabitých i nenabitých hmotných částic. Uvádí analytické 
řešení pohybu speciální třídy radiálních nabitých částic. Dále se zabývá srážkami částic v těsné 
blízkosti horizontu, kdy může docházet k divergenci energie srážky v těžišťové soustavě, takže se 
vlastně jedná o ideální urychlovač částic. Nakonec své analytické výsledky používá k vykreslení 
trajektorií částic a jejich kolizí do příslušných Penroseových diagramů. 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Může autor shrnout, které limitní případy RNdS jsou fyzikální z hlediska řešení Einsteinových a 
zároveň Maxwellových rovnic a co lze případně říci o pořadí limity k extrémním případům a 
limity k horizontům? 
Lze postupy použité v práci rozšířit i na rotující černé díry? 
Je možné pomocí blízkohorizontových souřadnic řešit Maxwellovy rovnice pro testovací 
elektromagnetické pole v blízkosti ultra-extrémního horizontu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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