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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Předložená práce se zabývá studiem kvazilokálních horizontů, které nahrazují horizont událostí v 
případech, kdy nelze tento globálně definovaný objekt lokalizovat. V rešeršní části práce je velmi 
přehledně podán souhrn všech relevantních definic kvazilokálních horizontů včetně mnoha 
komentářů jejich hlavních odlišností a ilustrací na jednoduchých příkladech. Zároveň je výklad 
doplněn o zdařilé obrázky ilustrující popisované koncepty.

Vlastní výzkum je věnován aplikaci popsané teorie v případech Lemaitrova a Szekeresova-
Szafronova prostoročasu. V prvním případě se úspěšně podařilo nejen lokalizovat horizont, ale i 
charakterizovat hmotu, která se na něm může nacházet. V druhém, matematicky mnohem 
obtížnějším případě, bylo možné alespoň stanovit nutnou podmínku existence horizontu pro 
specifickou podtřídu Szekeresova-Szafronova prostoročasu.

Je zřejmé, že studentka dokázala vstřebat, přehledně popsat a aplikovat složité matematické 
postupy související s analýzou rovnic pro horizont. Zároveň si dokázala úspěšně osvojit a použít 
matematický software pro výpočty v relativitě (Maple, Sage). Celkově jde o velmi hodnotnou 
práci a proto navrhuji její hodnocení stupněm výborně.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Práci 
☒ doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou.

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