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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:
Výpočet magnetického pole kruhové proudové smyčky symetricky položené kolem (stacionární a
axiálně symetrické) černé díry je pěknou modelovou úlohou na pomezí elektrodynamiky a obecné
teorie relativity. Úloha je navíc astrofyzikálně zajímavá pro modely akrečních disků kolem
černých děr, protože jednotlivé orbity těchto disků by měly generovat magnetické pole zmíněného
typu. Řešení bylo v literatuře přirozeně nejdříve hledáno pro nejjednodušší, Schwarzschildovu
černou díru. Výsledky jsou v různých článcích zapsány v dost odlišných podobách a není
jednoduše zřejmé, zda odpovídají stejné fyzikální realitě a v jakém přesně jsou vztahu.
Zuzana Vlasáková se v práci seznámila se zmíněnými výsledky z literatury a porovnala je
analyticky i na kontrolních numerických vyhodnoceních. Speciálně se zaměřila na chování
publikovaných formulí na významných místech, totiž na ose symetrie, v ekvatoriální rovině, v
radiálním nekonečnu a na horizontu černé díry. Při ověřování, že všechny skutečně dávají stejné
(pouze přeškálované) výsledky, si zároveň vyzkoušela, jak je který z předpisů "šikovný" z hlediska
analytických úprav, numerického vyhodnocení a chování na významných místech. Tato zkušenost
bude cenná pro plánované budoucí zobecnění úlohy do Kerrova prostoročasu rotující černé díry,
jakož i pro možné rozšíření úlohy na případ "akrečního disku", tedy spojitého rozložení kruhových
proudových smyček v ekvatoriální rovině.
Autorka zadání práce splnila a výsledky i pěkně a velmi střízlivě sepsala. Pracovala velice
samostatně, naučila se mj. dobře zacházet s programem Maple a procvičila si vlastnosti
speciálních funkcí a polynomů. Poznamenávám, že numerickým porovnáním zmíněných vzorců se
v minulosti zabýval již jiný můj student (Jakub Pejcha), Zuzana Vlasáková však provedla
porovnání nezávisle a navíc také analyticky, včetně posouzení chování ve vybraných lokalitách.
Navrhuji proto, aby předložená práce byla uznána jako práce bakalářská a hodnocena
stupněm "výborně".
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