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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Bakalářská práce se zabývá hledáním vnitřních řešení Einsteinových rovnic, která by popisovala
zdroje známých vakuových řešení. Takový postup má několik motivací – jednak nelinearita
Einsteinových rovnic komplikuje proces jejich řešení a tak je známo mnohem více řešení
vakuových, něž těch popisujících gravitační pole kompaktního zdroje. Navíc, taková řešení s
výjimkou těch několika, jež představují černé díry, obsahují nahé singularity, které lze odstranit
tak, že pole chápeme jen jako vnějších řešení nějakého zdroje a jeho vnitřní oblast obsahujc9c9
singularity nahradíme polem regulárním. Polní rovnice pak určí, jaké zdroje toto nahrazení
popisuje a jaké jsou požadavky na hladkost příslušných funkcí.
Bakalářská práce představuje první kroky v tomto směru. Nejprve se ukazuje, jak podobný
problém vypadá v jednodušší newtonovské gravitaci. Dále pak ukazuje několika různých
konstrukcí zdroje sféricky symetrického obecněrelativistického gravitačního pole. Vlastnosti
zdrojů zkoumá z hlediska splnění tzv. energetických podmínek, které představují kovariantní
charakterizaci vlastností tenzoru energiebybnosti. V závěru práce se ukazuje, jak metodu použít
na pole, které není sféricky symetrické (konkrétně tzv. Curzonovo řešení).
Příklady zkoumané v práci měly posloužit k získání představy o vlivu volby souřadnic a tvaru
polních rovnic v nich. Bohužel kvůli nedostatku času práce k takové diskusi nedospěla. Protože
většina výpočtů v práci jen drobně rozšiřuje podklady, jenž měl autor k dispozici, považuji za
vhodné hodnocení stupněm velmi dobře.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Práci
☒ doporučuji
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně ☒ velmi dobře  dobře  neprospěl/a

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta:

Praha, 26.8.2019

