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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Práce se zabývá zajímavým aspektem polních teorií – superradiací. Tento jev se stal důležitým 
např. při hledání procesů umožňujících extrakci energie z rotujících černých děr. Použitý model po
vzoru J. Zeldoviče uvažuje místo Kerrovy černé díry zesílení elektromagnetických vln při odrazu 
od rotujícího válce. V práci uvedené řešení tohoto problému zahrnuje i) přehled konstrukce 
válcových elektromagnetických vln v separovaném tvaru, ii) speciálně-relativistickou formulaci 
podmínek pro nespojitosti elektromagnetického pole na rotujícím válci, iii) formulaci rozptylové 
úlohy a rozbor podmínky superradiace pro TE mód. 
Na práci se naneštěstí projevilo, že vznikala pod velkým časovým tlakem: nalezené výsledky by si 
zasloužily podrobnější diskuzi, obrázky by mohly být informativnější a lépe ilustrovat nalezené 
chování. Mnohé vztahy by pak nemusely být ponechány v nehotovém stavu. Tak m.j. vůbec není 
vidět, že dva klíčové výsledky (2.16) a (2.33) jsou spolu v souladu, podobně syrovost práce 
ilustruje jmenovatel v rovnici (2.13).
Vzhledem k nedostatku času se také nestihly odstranit některé formální nedostatky (např. kurzívou
psané jednotky 3/2H z místo 3/2 Hz na str. 21).
Práce prokázala, že zvolený model díky zjednodušujícímu předpokladu soustředění vodivosti jen 
na plochu povrchu válce umožňuje nalezení jednoduchého a přitom přesného řešení a je škoda, že 
nebyla využita možnost, již takové dostatečně jednoduché řešení nabízí – ukázat, jak jev probíhá v
časovém obraze. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Ze vztahu (2.16) vyplývá, že pro RΩ = c nedochází k superradiaci. Lze nějak intuitivně vysvětlit, 
proč na rychlostí světla se otáčejícím válci nedochází při odrazu k zesílení vln?
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