
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 
 
 

 posudek vedoucího   posudek oponenta   
 bakalářské práce   diplomové práce 

 
 
 
Autor/ka: Viktor Skoupý 
Název práce: Kinematika srážek částic v ergosféře Kerrovy černé díry 
Studijní program a obor: Fyzika, Obecná fyzika 
Rok odevzdání: 2017 
 
 
 
Jméno a tituly vedoucího/oponenta: Martin Žofka 
Pracoviště: ÚTF MFF UK 
Kontaktní e-mail: zofka@mbox.troja.mff.cuni.cz 
 
 
 
Odborná úroveň práce:  
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Věcné chyby: 
 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 
 
Výsledky: 
 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 
 
Rozsah práce: 
 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 
 
Grafická, jazyková a formální úroveň: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 
 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 
 
Celková úroveň práce: 
 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 
 
 
 
 
 
 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Práce nejprve podává přehled možných popisů pohybu testovacích částic ve formalizmu obecné 
relativity a dokazuje jejich ekvivalenci, v dalších oddílech se používá hamiltonovský formalizmus, 
který spočívá v řešení diferenciálních rovnic prvního řádu, jež jsou vhodné pro numerické metody 
řešení. Autor dále představuje Kerrovo řešení a uvádí jeho základní vlastnosti. Podrobně se věnuje 
dvěma souřadným systémům – Boyerovu-Lindquistovu a Kerrovu-Schildovu a rozebírá v nich 
tvar pohybových rovnic pro testovací částice a vlastnosti prostoročasu. Nachází efektivní potenci-
ál pro pohyb v rovníkové rovině a příslušné integrály pohybu a určuje, kdy má daná trajektorie ra-
diální body obratu a kdy se částice může přiblížit k horizontu a naopak odlétnout do nekonečna. 
Výsledky těchto analytických výpočtů uvádí v názorných grafech. Konečně v poslední kapitole 
autor zkoumá Penroseův proces v podobě Comptonova rozptylu a také anihilace. Definuje účin-
nost těchto reakcí a podrobně zkoumá, jak tato veličina závisí na parametrech částic účastnících se 
reakce a na momentu hybnosti černé díry. Nachází maximální hodnotu účinnosti ve shodě 
s předchozí literaturou. Kormě analytických metod autor též hledá numerická řešení pohybových 
rovnic pomocí systému Mathematica a práce obsahuje i kód použitý při výpočtech. 
Na str. 6 se v prvním odstavci tvrdí, že dále se pokládá M=1, pokud nebude uvedeno jinak, 
nicméně v naprosté většině následujícího textu M dále vystupuje, jde asi pouze o grafy. 
Na straně 7 je uvedeno, že singularita Kerra leží v bodě r=0 – zřejmě mělo jít o ρ a nikoli o bod. 
Moment hybnosti se nejprve značí Lz (str. 8) a potom L (str. 9). 
V rovnici (2.18) na str. 9 má být v posledních dvou závorkách b místo ε. 
V závěru se hovoří o parametrech pr

3 a ε, které zde nejsou vysvětleny, což znamená, že čtenář mu-
sí nutně zalistovat zpět a nemůže si závěr přečíst odděleně před vlastní prací. Slovní popis by byl 
asi vhodnější. 
Obecně si myslím, že jde o pěknou a zajímavou bakalářskou práci na aktuální téma, která splňuje 
zadání. Student odvedl kvalitní práci, na níž jistě bude možné do budoucna stavět další výsledky. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Strana 6: „Fyzikální řešení jsou pouze taková, kde |a| ≤ M.“ Proč by nahá singularita byla nutně 
nefyzikální? 
Strana 14: Vnitřek kružnice, na jejímž obvodu leží singularita, údajně nemá fyzikální smysl. Proč? 
Z grafu 3.6, zdá se, plyne, že účinnost Comptonova rozptylu je výrazněji odlišná od 1 pouze pro 
a > ~0,99 M. Znamená to, že pro pozorované kandidáty na černé díry tento proces nehraje roli? 
V obrázku 3.8 jde o extrémní černou díru stejně jako na obrázku 2 v práci [3]? 
Strana 26: Opakované kolize by údajně mohly vysvětlit kosmické záření. Abychom dosáhli pozo-
rovaných energií, nelze brát tento proces jako testovací. Co se stane s momentem hybnosti černé 
díry? Blíží se extrémní Kerrově černé díře, nebo naopak Schwarzschildovi? 
Bylo by možné shrnout, které výsledky práce jsou nové a které ověřují předchozí poznatky? 
Není pro pohyb mimo ekvatoriální rovinu možné dosáhnout vyšší účinnosti Penroseova procesu? 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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