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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Student se zabýval studiem poměrně nové třídy modelů tzv. emergentní gravitace. Jedná se o
přístup, kdy se kvantová geometrie neobjeví jako důsledek kvantování klasického systému (Einstei-
nových rovnic), ale postupuje se opačně: stavy abstraktního Hilbertova prostoru s určitou přidanou
strukturou se interpretují jako stavy popisující at’ trojrozměrnou nebo čtyřrozměrnou klasickou ge-
ometrii. Petr Lukeš se zabýval jedním z nejnovějších takových modelů, kde dodatečnou strukturu
představuje preferovaná faktorizace prostoru na podsystémy a prostorová metrika se konstruuje z ent-
ropie entanglementu mezi jednotlivými podsystémy. Ačkoli se jedná o velmi jednoduchý “toy model”
emergentní geometrie, jeho vlastnosti dosud nejsou dobře pochopeny. Základní otázkou je, které stavy
Hilbertova prostoru vedou na klasicky interpretovatelnou geometrii.

První kapitolu diplomové práce student věnoval teoretickému úvodu, který sahá od zavedení en-
tropie, přes důkazy teorémů o jejích vlastnostech, termodynamiku černých děr a informační paradox
až po popis kvazi-částicové interpretace emergence gravitace, kterou jsme se svými kolegy navrhli.
Zde Petr ukázal, že je schopen studovat velmi samostatně a do hloubky; celá kapitola je napsána velmi
pedagogicky a srozumitelně a může sloužit jako úvod do problematiky i pro jiné studenty.

Ve druhé kapitole pak student popisuje výpočetní metody, zejména výpočet matice hustoty a
různé metody vkládání grafů do maximálně symetrických variet. Mezi ně patří metoda multi-dimenzionálního
škálování. Všechny zmíněné metody student naprosto samostatně implementoval v softwaru Mathe-
matica a příslušný kód je uveden v dodatcích.

Ve třetí kapitole jsou tyto metody aplikovány na konkrétní případy. Zde opět Petr projevil velkou
invenci v generování klasicky interpretovatelných stavů a uvádí množství vizualizací konkrétních vlo-
žení. Problém se nepovedlo zodpovědět obecně, jelikož k tomu je nutný analytický, nikoli numerický
přístup. To však bude vyžadovat mnohem hlubší vhled do věci a další studium, pro které v rámci
diplomové práce není prostor.

Závěr. Student se začal seznamovat se složitou problematikou emergentních geometrií. Nastudo-
val velké množství teorie a příslušné numerické metody, které úspěšně implementoval a aplikoval,
přičemž projevil velkou samostatnost a kreativitu. Z těchto důvodů práci doporučuji uznat jakou
diplomovou práci.
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f nedoporučuji

uznat jako diplomovou.
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