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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Cílem práce bylo rozšířit předchozí článek zabývající se pohybem nenabitých testovacích částic 
v gravitačním poli dvou černých děr. Daný prostoročas popisuje statické černé díry, které mají 
navíc obě elektrický náboj téhož znaménka, takže jejich elektrostatické odpuzování vyrovnává 
jejich gravitační přitažlivost. Pan Ryzner zkoumal pohyb nabitých částic a konkrétně se zaměřil na 
kruhové oběžné dráhy v rovníkové rovině tohoto osově souměrného řešení. Zjistil, že podobně 
jako v případě Reissnerova-Nordströmova řešení i zde v některých silně relativistických oblastech 
prostoru existují dráhy, které nemají klasický protějšek. Právě otázce jejich existence věnoval 
autor většinu práce a své výsledky shrnul do přehledných tabulek. Následující kapitola se zabývá 
otázkou, jak se mění derivace velikosti čtyřzrychlení podle úhlové rychlosti při pohybu na 
kruhové trajektorii a to v závislosti na vzdálenosti od osy. Došel k závěru, že i zde tato veličina 
mění znaménko na fotonových orbitách. Součástí práce je konečně i shrnutí základních vlastností 
prostoročasu, který vznikne ze zkoumaného řešení Einsteinových-Maxwellových rovnic přidáním 
nenulové kosmologické konstanty. 

Pan Ryzner pracoval samostatně a systematicky zkoumal vlastnosti nalezených řešení. Aby se 
vyhnul případným chybám, vždy své výsledky pečlivě srovnával s předchozími články 
popisujícími nenabité testovací částice, popřípadě určoval jejich klasickou limitu a ověřoval, zda 
odpovídá newtonovskému případu. Jelikož se práce zabývá velmi úzkým tématem, jsou uvedené 
výpočty vesměs původními autorovými výsledky. 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Šlo by pomocí Majumdarova-Papapetrouova řešení vytvořit model nabité struny či nabitého 
válcově souměrného řešení? 

Je prostoročas Kastora-Traschenové jediným řešením Einsteinových-Maxwellových rovnic za 
předpokladu daného tvaru metriky (4.1)? 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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