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I kdyz puvodne zvoleny nazev diplomove prace zni znacne obecne, nakonec po jejim
dokonceni pomerne verne vystihuje jeji obsah. Zabyva se radou aspektu pohybu obecne
nabitych castic v krivych prostorocasech cernych der, ktere ovsem diky moznemu elektrickemu
naboji budi krome gravitacniho i elektricka a magneticka pole. Uvazuji se i slozitejsi situace,
kdy cerne diry jsou vnoreny do “vnejsiho” magnetickeho pole (jez pritom samo ovlivnuje
geometrii prostorocasu).
Inspiraci k praci byl nedavno studovany tzv BSW (Banados, Silk, West) efekt umoznujici
urychlovat do libovolne velkych energii urcitym zpusobem se pohybujici castice v blizkosti
horizontu extremnich cernych der. Tento efekt, popsany v roce 2009 ve Physical Review
Letters, vyvolal velikou odezvu v literature. Studovala se ruzna mozna zobecneni, souvislosti
se starsimi pracemi zkoumajicimi energetiku cernych der a moznosti (astro)fyzikalni realizace
efektu tohoto typu. Ukolem diplomanta bylo seznamit se s relevantnimi pracemi a pokusit se
zobecnit nektere vysledky na pripady cernych der v silnych magnetickych polich.
Filip Hejda prostudoval opravdu rozsahlou soucasnou, predevsim casopiseckou literaturu, v
praci ji vystizne i kriticky analyzoval a dokazal provest zobecneni vysledku pro cerne diry v
“externich” magnetickych polich, popsanych prostorocasy Ernsta, Ernsta-Wilda, Garcii Diaze a
Breton Baezove. Venoval se rovnez dalsim puvodnim zobecnenim efektu, napriklad pro
vicenasobne srazky castic. Prokazal pritom schopnost se orientovat v komplikovanych uvahach
a predevsim velmi rozsahlych matematickych vypoctech. Ve sve vlastni praci pouzival mj. i
slozite algebraicke manipulace a software na graficke znazorneni vysledku. (Podotkneme, ze
diky Hejdovym vypoctum mohli autori Gibbons, Mutjaba a Pope korigovat neketere vysledky
ve letosni praci v Classical and Quantum Gravity, 16. kvetna 2013.) Ve sve praci postupoval
Hejda znacne samostatne a iniciativne. Sam vyuzil svych znalosti popisu blizkohorizontovych
oblasti u extremnich cernych der ziskanych mj. pri sepisovani sve bakalarske prace (vedouci
doc. P. Krtous), tyto vysledky rozsiril a aplikoval i v tech nejslozitejsich pripadech cernych der
v silnych magnetickych polich. Filip Hejda sepsal kvalitni diplomovou praci, sepsal ji ve velmi
dobre anglictine a peclive (tezko v ni lze nachazet preklepy). Praci, kterou bylo radosti vest,
doporucuji uznat za diplomovou a klasifikovat ji stupnem
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