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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Práce analyzuje pohyb nabitých částic v Majumdarově-Papapetrouově prostoročasu – zkoumání je
omezeno  na  případ  se  dvěma  nabitými  černými  děrami  v  rovnováze.  Nejprve  je  za  pomoci
analogie s klasickou fyzikou vysvětlena geometrie tohoto přesného řešení Einsteinových rovnic.
Následuje  rozbor  geodetik  s  důrazem  na  pohyb  v  rovníkové  nadploše  souřadnic.  Hlavním
výsledkem je existence dvou řešení rovnic geodetiky pro kruhový pohyb na daném poloměru.
Tento jev není přítomen v klasickém případě, ale objevuje se u Reissnerova-Nordströmova řešení.
Také  je  analyzováno  zrychlení  negeodetického  pohybu  na  kruhových  drahách  ve  srovnání  se
Schwarzschildovou  geometrií.  Na  závěr  je  stručně  popsáno  zobecnění  Majumdarova-
Papapetrouova prostoročasu pro nenulovou kosmologickou konstantu.

Student přehledně popsal a analyzoval studovaný problém. Předvedl pochopení konceptů obecné
relativity  a  dokázal  použít  pokročilý  matematický  software  k  realizaci  výpočtů.  Výsledky
ilustroval v mnoha tabulkách a grafech.

Práce  by  si  zasloužila  trochu  podrobnější  interpretaci  získaných  výsledků.  Občas  není  zcela
zřejmé, jaké vztahy sloužily k odvození některých výsledků (část 3.2.2). K lepšímu porozumnění
by přispěly reprezentativní obrázky ilustrující závislost na parametrech.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Je možné na základě lagrangiánu nebo pohybových rovnic vysvětlit rozdíl v počtu řešení pohybu 
nabité částice na dané kružnici mezi klasickou a relativistickou teorií?

Lze odhadnout, zda pro řešení s kosmologickou konstantou můžeme očekávat zvětšení 
multiplicity řešení význačných geodetik?

Práci 
☒ doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako bakalářskou.

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