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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Práce Filipa Hejdy se zabývá širokou třídou černoděrových prostoročasů a pohybem nabitých 
částic speciálního typu v těchto prostoročasech. V první kapitole autor předkládá přehled několika 
tříd prostoročasů popisujících černé díry v různé kombinaci přítomnosti náboje, rotace a vnějších 
polí. Druhá kapitola popisuje geometrii v blízkosti horizontu černé díry. Ve třetí kapitole obrátí 
Filip svojí pozornost na popis částic na diskutovaných pozadích, zejména pak na tzv. kritické 
částice, které hrají důležitou rolu při blízkohorizontové limitě. Poslední kapitola se zabývá 
strukturou blízkohorizontové limity a autor předkládá argumenty ukazující, že tato limita má 
jakýsi univerzální charakter pro celou třídu černých děr ve vnějším elektromagnetickém poli. 

Práce svědčí o vysokém zaujetí autora pro zkoumanou problematiku. Filip získal velký přehled v 
oblasti, orientuje se v literatuře, již známým výsledkům rozumí a dokáže je plně využít a 
rozvinout či kriticky analyzovat a případně i opravit nesrovnalosti. Filip též výrazně využil 
zkušeností získaných v bakalářské práci a v předkládané práci dále rozvinul problematiku 
blízkohorizontové limity černých děr. 

Autor prokazuje, že je schopen provádět rozsáhlé výpočty, ať již „ručně“ či s použitím software 
pro algebraickou manipulaci, a výsledky interpretovat a analyzovat. Samostatně si uvědomil a 
zformuloval několik netriviálních pozorování v poměrně složité a nepřehledné problematice. 
V popisu široké třídy prostoročasů byl schopen identifikovat podstatné vlastnosti stojící za 
důležitými konstrukcemi – např. za možností provést blízkohorizontovou limitu či za možností 
definovat souřadnice analogické těm známým z AdS prostoročasů pro limitní gemetrie, atd. 

První kapitola je hlavně přehledová, ale i zde autor uspořádává materiál přehledně a zdůrazňuje a 
diskutuje i aspekty, které se často pomíjejí a zanedbávají – např. diskuze intepretace parametrů 
pohybující částice. 

V druhé a čtvrté kapitole se Filip pouští do širokého zobecnění blízkohorizontové limity pro 
obecné černoděrové prostoročasy. Předkládá zde netriviální pozorování, že limitní geometrie mají 
nižší počet parametrů než původní třída prostoročasů, neboli že blízko horizontu některé rysy 
plného prostoročasu nelze rozpoznat pomocí lokálních pozorování. Toto pozorování není očividné 
a je podložený vysoce netriviálními výpočty. Doporučuji tuto problematiku dotáhnout do podoby 
publikace v odborném časopisu. 

Čtvrtá kapitola též obsahuje zajímavou diskuzi symetrií a souřadnic limitních geometrií. Autor zde 
ukazuje blízkou analogii těchto geometrií s anti-de Sitterovým vesmírem. Tato souvislost je 
známá pro mnohé z diskutovaných prostoročasů, Filip však analyzuje tento vztah za velmi 
obecných předpokladů a možnost zavedení tří druhů souřadnic AdS typu i pro geometrie 
s dodatečnými členy a rozumné chování elektromagnetického pole v těchto souřadnicích je víc 
než překvapivé. 

Třetí kapitola předkládá širokou diskuzi vlastností kritických částic, zejména otázku, zda tyto 
částice mohou přilétat z asymptotických oblastí prostoročasu a dosáhnout oblasti v blízkosti 
horizontu. Odpověď není jednoduchá a Filip podrobně probírá jednotlivé speciální černoděrové 
prostoročasy. Těžiště rozboru chování částic leží v popisu pomocí konstant pohybu. To se ukazuje 
jako efektivní metoda vedoucí k mnoha výsledkům. Nicméně zde bych ocenil i větší diskuzi 
pohybu částic přímo v konfiguračním prostoročasu, tj. vykreslení a diskuzi konkrétních pohybů, 
tak jak je tomu např. v obr. 3.3–3.5. 

Rozsah práce je velký – větší, než lze soudit z prostého počtu stran. Práce je psaná hutným stylem, 
informace jsou předkládány někdy až brutálně intenzívně. Přitom z interakce s Filipem vím, že za 
předkládanými výsledky leží ještě větší množství rozsáhlých výpočtů, které se do práce nevešly.  



Práci by snad šel vytknout právě tento hutný styl. Pro čtenáře neobeznámeného s problematikou 
bude jen obtížné práci číst a ve výsledcích se orientovat. Na druhou stranu snaha předestřít celou 
šíři výzkumu, který autor prováděl, by neměla být u diplomové práce závadou. Při prezentaci 
výsledků v publikacích bych ale doporučil rozdělit sdělení do více zvládnutelných částí. 

Práce může sloužit jako dobrý základ pro další výzkum a měla by dát základ několika publikacím. 
Práci hodnotím jako velice kvalitní a rozhodně doporučuji ji přijmout jako diplomovou práci na 
MFF UK. Navrhuji hodnocení „výborné“. 

 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

 V diskuzi normalizace Killingova vektoru odopovídajícímu rotaci kolem osy symetrie 
(str. 8) se ukazuje podmínka (1.8) pro regularitu osy a navrhuje se příslušné přeškálování 
úhlové souřadnice. Při tomto přeškálování se ale mlčky předpokládá, že hodnota na pravé 
straně (1.8) je nezávislá na poloze na ose. Čím je tento předpoklad oprávněn? 
V diskutovaných případech je sice splněn, lze však nalézt geometrie, kdy splněn není. 

 Při diskuzi kalibrační volnosti vektorového potenciálu (str. 10) se používá požadavek 
regularity potenciálu. Je to opravdu nutná podmínka? Regularita Maxwelova tenzoru 
regularitu potenciálu nutně nevyžaduje. 

 Při zavedení třídy kritických částic (str. 31) se argumentuje, že parametr daný v (2.18) 
musí být v limitě p → 0 konečný a proto musí být čitatel nulový. Podle mne by mělo být 
přípustné uvažovat též čitatel řádu O(p). Parametr  ε̂  by pak mohl být nenulový, ale 
konečný. Jakým trajektoriím v limitní geometrii by tyto hodnoty odpovídaly? Lze usoudit 
něco o povaze těchto trajektorií v nelimitní, původní černoděrové geometrii? 

 V obrázku 3.5 je vykreslena typická trajektorie kritické částice. Předpokládá se však již 
jakýsi symetrický výběr počátečních podmínek. Tento výběr by neměl ubírat na obecnosti, 
jelikož jiná volba lze dosáhnout triviální akcí symetrií geometrie. Některé degenerované 
akce symetrií by však možná mohly změnit kvalitativní charakter trajektorie. Konkrétně 
posun počátku v obr. 3.5 (bod uprostřed mezi i2 a i0) pomocí Killingova vektoru skoro až 
k i1 zdeformuje trajetorii na skoro až na nulovou. Nemůže takový proces (pokud by byl 
posun např. korelován s parametrem p limity geometrie) vést na „nové“ kritické částice 
(např. ty navrhované v předchozí otázce)? 

 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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