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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Práce se zabývá kvantováním midisuperspace modelů se sférickou geometrií a skalárním polem.
Po  velmi  pečlivě  zpracovaném přehledu  Diracovského  přístupu  k  systémům s  vazbami  práce
velmi  detailně  rozebírá  kanonický  popis  obecné  relativity  v  metrických  proměnných  včetně
analýzy příspěvků hraničních členů. Pro vlastní kanonické kvantování jsou použity dva postupy:
kvantování  na  redukovaném  fázovém  prostoru  a  aplikace  Diracova  programu  vedoucí  na
Wheelerovy-DeWittovy rovnice. První ze zmíněných postupů byl úspěšně realizován Kuchařem u
Schwarzschildova řešení, ale zatím se ho nepodařilo aplikovat v přítomnosti skalárního pole. Proto
byl pro konkrétní sféricky symetrický případ se skalárním polem zvolen druhý postup. Podařilo se
vyřešit  hybnostní  vazbu na  kvantové  úrovni.  Wheelerovu-DeWittovu  rovnici  se  podařilo  řešit
pouze  po  vynucení  statičnosti.  Obecné  řešení  ale  obsahuje  neurčené  funkce,  což  komplikuje
analýzu.  Při  omezení  obecnosti  studované  metriky  na  speciální  Janisovo-Newmanovo-
Winicourovo řešení se podařilo získat vlnovou funkci odpovídající superpozici těchto řešení pro
různé  hodnoty  parametru  charakterizujícího  sílu  skalárního  pole,  což  odpovídá  Kuchařovým
výsledkům, kde je řešením superpozice černých děr různých hmotností.   
Student prokázal velkou míru samostatnosti, jak při nastudování pokročilých teoretických partií,
tak při jejich aplikaci na konkrétní problémy. Na tématu pracoval velmi intenzivně a dokázal v
krátké době vstřebat mnoho nových složitých postupů. Zároveň velmi rychle reagoval na případné
otázky a návrhy řešení. 

Práce obsahuje pečlivé a detailní  shrnutí potřebného teoretického základu a zároveň netriviální
aplikaci na konkrétní zadaný model.
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