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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
Autor se v práci věnuje zjednodušenému modelu relevantního fyzikálního procesu – 

superradianci v okolí rotujících objektů. Navazuje na Zel’dovičův model nekonečného vodivého 
válce a přináší nový model, kde uvažuje pouze rotující vodivou slupku – a pro tento model dokáže 
najít elegantní přesné řešení, které také vykazuje superradianci.   

Po elementárním úvodu a formulaci Maxwellových rovnic v cylindrických souřadnicích, 
kde ovšem v rci 1.15 používá čárku jako obecnou derivaci, rovnice obecně vyřeší metodou 
separací konstant. 

Autor neopodstatněně zavádí abstraktních indexy a není v jejich používání konzistentní. 
Zato přesný fyzikální model by stálo za to popsat podrobněji. Při kovariantní formulaci 

Maxwellových rovnic se místy plete čtyřrychlost pozorovatele s čtyřrychlostní bodů na válci 
samotném. 

Uvádění explicitních příkazů programu Wolfram Mathematica je přehnané, obzvláště 
tehdy, stačilo-li by citovat elementární matematickou literaturu. 

Grafy by měly být přehlednější a srovnání s modelem plného válce detailnější. 
Dodatek A by zasloužil citovat zdroje. 

 
Překlepů je mnoho, ovšem Dalembertův operátor (d’Alembert) a Schwarztzschild opravdu 

nelze přehlédnout. 
 

Část práce, ve které měly být, byť pochopitelně jen přehledově, zahrnuty převzaté 
výsledky týkající se Kerrovy černé díry zcela chybí;  což je škoda. 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 Jak by se výsledky změnily, kdyby bylo připuštěno šíření vln podél válce?  
 Lze daný efekt pozorovat v laboratoři a například tak rozlišit mezi duty a plným válcem? 
 (Jaké by byly škály v SI.) 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně   ⌧ velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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