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Slovní vyjádření a komentáře vedoucího práce: 
 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat geometrické a fyzikální vlastnosti rozsáhlé rodiny 
přesných elektrovakuových řešení Einsteinových rovnic s kosmologickou konstantou Λ, konkrétně  
třídu Plebańského-Demiańského bez expanze, obsahující 7 nezávislých parametrů. Tyto zajímavé 
prostoročasy byly dosud zkoumány jen výjimečně, navíc pouze ve speciálních případech. Význam 
většiny ze 7 zmíněných konstant proto nebyl znám. Předložená rozsáhlá práce Ondřeje Hrušky tuto 
mezeru zaplňuje, a to podstatným způsobem: obsahuje mnoho nových poznatků a zjištění, jež 
mohou být v krátké době publikovány ve 2-3 článcích v odborných mezinárodních časopisech.   

Diplomant se nejprve seznámil s Plebańského-Demiańského prostoročasy (viz jejich pěkný 
přehled v kapitole 2) a potom začal systematicky studovat jejich neexpandující třídu. V podrobné 
kapitole 3 (má délku 90 stran a všechny v ní uvedené výsledky jsou nové) analyzoval konformně 
plochá vakuová řešení s Λ, kdy se metrika redukuje na (anti-)de Sitterův vesmír v dosud 
neznámých diagonálních souřadnicích. V závislosti na geometrických parametrech ε2 a ε0 
identifikoval 3 možné případy pro Λ>0 a 8 pro Λ<0. V každém z těchto 11 případů explicitně 
nalezl příslušnou souřadnicovou parametrizaci hyperboloidu vnoření, což byl klíč k pochopení 
jejich globálních charakteristik: popsal a znázornil mnoho příslušných řezů, nakreslil globální 
třírozměrné konformní diagramy ilustrující význam Plebańského-Demiańského souřadnic, uvedl 
transformace na známé tvary (anti-)de Sitterova vesmíru, a tak dále. 

Díky této důkladné analýze všech kosmologických „pozadí“ mohl pak v dalších částech 
práce pochopit obecná řešení typu D, která navíc obsahují parametry n, e, g, γ. V kapitole 4 se 
věnoval interpretaci tzv. B metrik, jež díky parametru n obsahují singularitu křivosti. V samostatné 
kapitole 5 speciálně rozebral BI metriku a (inspirován pozapomenutým článkem Gotta z roku 
1974) ji interpretoval jako část prostoročasu s tachyonovou singularitou. Tuto interpretaci nově 
zobecnil i na případ s kosmologickou konstantu, čímž získal přesné gravitační pole tachyonu v 
(anti-)de Sitterově vesmíru. V kapitole 6 nakonec uvažoval další zobecnění B metrik, konkrétně o 
elektromagnetické pole s elektrickým a magnetickým nábojem e a g , případě s „pseudo-NUT“ 
parametrem γ, díky jehož přítomnosti se prostoročas stává nesingulární. 

Pokud jde o osobní stránku vedení práce, mohu dosvědčit, že Ondřej Hruška je nadaný a 
velmi pracovitý student s výbornými znalostmi obecné relativity i nezbytných matematických a 
počítačových metod. Cenná je rovněž jeho samostatnost: přichází s řadou vlastních pozorování a 
zajímavých nápadů, které dokáže nezávisle rozpracovat. 

Práce má přehlednou strukturu i styl, nebývalý rozsah přes 180 stran a obsahuje stovku 
původních ilustrací (jen jejich stručný seznam čítá 3 stránky, viz str. 179-181); rešeršní část přitom 
zabírá zhruba 20 stran, zbytek jsou zcela nové výsledky. Svým rozsahem i charakterem se tedy 
blíží práci disertační. Bez váhání proto doporučuji uznat předloženou práci za diplomovou a 
navrhují hodnotit ji nejvyšším možným stupněm.  
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

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