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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Práce se zabývá studiem geometrie 2+1 dimenzionálních prostoročasů - BTZ černé díry a 
související anti-de Sitterovy metriky a kónické singularity. Jsou prozkoumány přechody mezi nimi 
a na jejich základě interpretovány parametry metrik. Podrobně jsou analyzovány vhodné souřadné 
systémy a možné identifikace podél symetrií. 

Práce je sepsána na velmi slušné úrovni a obsahuje mnoho zdařilých obrázků ilustrujících 
geometrii studovaných prostoročasů. Autorka předvedla pochopení diferenciální geometrie nad 
rámec bakalářského studia a zároveň zvládla použít pokročilý software Mathematica ke konstrukci
grafické reprezentace geometrických vztahů.

Trochu izolovaně působí část 3.3 „Hmotnost černé díry“, kde je pouze slovně popsána tzv. ADM 
hmotnost, ale není ani naznačeno, jak ji konkrétně stanovit ve studovaných případech a v dalším 
výkladu už se nevyskytne.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Lze říci něco bližšího o povaze singularity u BTZ černé díry? Je možné ji považovat za skutečně 
fyzikální nebo je pouze artefaktem použité identifikace ploch. Lze prostoročas prodloužit skrze 
tuto singularitu?

Je horizont BTZ černé díry analogický standardnímu vnějšímu černoděrovému horizontu nebo 
spíše kosmologickému horizontu?

Práci 
☒ doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.

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