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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

V literatuře již delší dobu probíhá diskuse o tom, zda a do jaké míry je možno míru regulárnosti / 
chaotičnosti dlouhodobé dynamiky daného systému odhadnout z lokálních vlastností (vhodně 
zvoleného) konfiguračního prostoru. Při studiu geodetického pohybu v obecné relativitě je 
přirozeným konfiguračním prostorem prostoročas a jeho podstatnou vlastností (zřejmě) křivost
popsaná Riemannovým tenzorem.

Úkolem práce Lukáše Polcara bylo otestovat úspěšnost "geometrického kritéria pro vznik 
chaosu" navrženého v článku Soty et al. (1996) a vycházejícího právě z Riemannova (či Weylova) 
tenzoru, a to konkrétně na dynamice časupodobných geodetik v přesném gravitačním poli 
Schwarzschildovy černé díry obklopené statickým a axiálně symetrickým tenkým diskem či 
prstencem. (Tuto dynamiku jsme předtím se studenty studovali a zjistili, že v důsledku "perturbace" 
způsobené diskem/prstencem se může – z původně plně integrabilní – stát chaotickou.)

Lukáš zadání práce splnil. Seznámil se se základy teorie dynamických systémů, s našimi 
předchozími výsledky a s "geometrickými kritérii" pro vznik chaosu (jakož i s obecnými argumenty 
a protipříklady proti jejich spolehlivosti), naučil se pracovat s programem Maple a pomocí něj 
graficky vyhodnotil předpovědi zmíněného kritéria Soty et al., které pak porovnal se skutečnou 
dynamikou geodetického systému (ilustrovanou na Poincarého řezech). V případě, kdy geodetický 
chaos vzniká v důsledku přítomnosti disku, zjistil docela dobrou shodu testovaného kritéria s 
numerickými výsledky, v případě tenkého prstence jako dodatečného zdroje není korespondence
příliš jasná. (To však lze očekávat, neboť tenký prstenec je silně singulárním, a tedy fyzikálně 
nepříliš uspokojivým zdrojem.) Učiněné závěry nejsou zdaleka definitivní, avšak znalosti a 
zkušenosti nabyté během práce – jak doufám – poslouží jako dobrý základ pro další studium, 
speciálně pak pro práci diplomovou.

Lukáš se bakalářského zadání zhostil odpovědně a velmi samostatně, spolupráce s ním byla 
příjemná a tvořivá. Práci navíc sepsal poměrně zdařile, takže jsem neměl potřebu do ní příliš 
zasahovat. Dle mého názoru si proto zaslouží nejlepší hodnocení.
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