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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Práce nejprve v prvních třech kapitolách přehledně shrnuje hamiltonovské systémy s implicitními 
vazbami a jejich kanonické kvantování, dále ADM formalizmus v obecné relativitě a konečně oba 
postupy propojuje a ukáže, jak z nich plynou Wheelerovy-DeWittovy rovnice. V závěrečné 
kapitole, která obsahuje nové výsledky, se autor zabývá aplikací tohoto postupu na konkrétní 
případ statického, sféricky symetrického prostoročasu se skalárním polem, čili jde o kvantování 
nevakuového midisuperspace modelu. Konkrétně se zabývá Robertsovým prostoročasem, kde se 
však najít obecné řešení nepodaří kvůli nevhodnému asymptotickému chování metriky. Práce se 
proto dále věnuje speciálnímu Janisovu-Newmanovu-Winicourovu prostoročasu, který je 
asymptoticky plochý a tento problém zde tedy nenastává. Zde autor uspěl a řešení skutečně nalezl. 
 
– autor předpokládá, že zdroj symetrického prostoročasu musí zachovávat jeho symetrii. To 
obecně neplatí, takže se tím zužuje prostor řešení. 
– odkaz nad rovnicí (4.27) má být zřejmě na (4.26) 
– je škoda, že autor dostatečně nevyužil možnost kontroly překlepů, které se vyskytují v celém 
textu. Také gramatika v práci bohužel poněkud trpí. Lze doufat, že v případných článcích autora, 
které vyjdou v angličtině, se tyto problémy nebudou vyskytovat. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
– autor uvádí, že neuvažuje kosmologickou konstantu a tvrdí, že ji lze do výpočtu zahrnout 
prostým posunutím složek Ricciho tenzoru o její dvojnásobek. Jak se vyhne problému s tím, že 
příslušné prostoročasy nebudou asymptoticky ploché? 
– jaký vliv na diskuzi by mělo případné další řešení rovnice (4.61), které by nebylo možné zapsat 
v separovaném tvaru? 
– lze z nalezeného tvaru řešení usoudit cokoli ohledně fyziky sJNW modelu? 
– bylo by možné změnit sférickou symetrii například na cylindrickou, kde existují statická řešení 
ve formě singularity na ose či černé struny (za cenu nenulové kosmologické konstanty, viz první 
dotaz)? 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
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