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Problematika popisu vývoje vesmíru patří k těm nejdůležitějším otevřeným problémům   
řešeným v rámci současné teoretické fyziky. Jeho budoucí konečná forma bude muset 
propojovat matematické i experimentální ingredience způsobem, který bude vyžadovat 
překonání mnoha navzájem souvisejících podstatných a v dnešní době intenzivně 
studovaných koncepčních a technických překážek. V tomto smyslu je třeba pochválit 
zadavatele uvažované bakalářské práce za jeho ambiciózní přístup k výchově studentů 
a za směrování jejich zájmu k otázkám vpravdě podstatným.  
 
V předkládané práci se její autor věnuje některým z nejdůležitějších odpovídajících 
metodických a fenomenologických výzev. Je přitom třeba zdůraznit extrémní aktuálnost  
těchto výzev, vyplývající mimo jiné z nedávného, enormně rychlého pokroku v našem 
chápání a interpretaci jevů spojených např. s konceptem temné hmoty (jehož zavedení 
bylo experimentálně motivováno pozorováním struktury galaxií). 
 
Autor (a, implicitně, jeho školitel) přesvědčivě argumentují, že velmi vhodným nástrojem 
nezbytných analýz je nepochybně studium teorií, představujících alternativy k 
„superúspěšné“ Einsteinově obecné teorii relativity, a volí proto pro své zkoumání 
klasickou Weylovu teorii gravitace. Důvodů uvádějí několik: jedním z těch opravdu 
zajímavých je například vzrušující možnost zcela eliminovat hypotézu existence temné 
hmoty. 
 
V uvedeném teoretickém rámci pak předložená bakalářská práce přináší svému čtenáři 
nejenom standardní a důkladný přehled literatury a statu quo, ale i několik 
pozoruhodných samostatných postřehů, týkajících se například možnosti nahradit 
nejběžnější inflační kosmologický evoluční scénář jeho nějakými méně kontraintuitívními 
alternativami.   
 
Vlastní text práce je, vedle Úvodu, rozdělen do pěti kapitol a dvou dodatků: Motivace pro 
alternativy k obecné teorii relativity je vysvětlena v kapitole první, základní rysy a 
důsledky konceptu invariance modelů vůči Weylově škálové transformaci jsou podrobně 
popsány v kapitole druhé, a konečně stručné srovnání Weylovy teorie gravitace se 
základní Einsteinovou teorií je provedeno v kapitole třetí.  
 
Druhá polovina textu práce pak tvoří vlastní jádro sdělení a je představována kapitolou 
čtvrtou (shrnující základní relevantní modely, řešení a předpovědi Weylovy teorie)  a 
pátou (klíčovou, ksmologickou). Podrobněji je pak ono „klíčové“ sdělení rozděleno na 



podkapitoly věnované metrice, inflaci, modelům a testům. Velmi vhodně jsou přitom 
podrobnosti příslušného matematického a programovacího aparátu odseparovány do 
dvou samostatných příloh. 
 
Hned v (nečíslované) úvodní kapitole je zmíněno jedno z ostinátních témat práce, viz.,  
principiální schopnost weylovského přístupu vysvětlit dynamiku a tvary experimentálně 
pozorovaných rotačních křivek galaxií bez zavedení poněkud temného pojmu temné 
hmoty. V rešeršní části práce je pak rovněž zdůrazněna specifičnost teorie postavené na 
formě akce, která se liší od té „standardní“ (tj. Einstein-Hilbertovy).  
 
Pozoruhodné je především to, že výsledná weylovská asymptotická forma gravitačního 
zákona se liší od té tzv. klasické (tj., Newtonovy), a to, že porovnání experimentálně 
verifikovatelných předpovědí lze pak následně provést i při použití intuitivně 
přijatelnějších analytických řešení (těmto otázkám je věnována především kapitola 
čtvrtá). 
 
Bez mučení musím přiznat, že pro mě osobně byla zdaleka nejzajímavějším čtením 
kapitola pátá, kosmologická, a to z několika důvodů.  Hlavním z nich byla demonstrace 
řešitelnosti velmi fundamentálního problému popisu nejstarší fáze vývoje Vesmíru bez 
použití „standardního“ inflačního scénáře. Celá záležitost má i čistě osobní stránku: Mým 
dodatečným, vedlejším důvodem zájmu byla autorova odvolávka na Mannheimův 
kosmologický model, skýtající přímou souvislost i s mou vlastní oblastí badatelských 
zájmů (v jejichž rámci jsem shodou okolností i já v přímém kontaktu s Philipem 
Mannheimem). 
 
Je potěšitelné, že v závěru práce autor sám charakterizuje svoji práci jako „odrazový 
můstek pro následný výzkum“. Ve světle nadstandardní kvality předložené práce se 
proto nelze než těšit na ono slíbené pokračování.  
Dokonce už i při příležitosti obhajoby bych docela rád otevřel diskusi, mj. na téma  
renormalizovatelnosti Weylovy verze kvantování gravitace. S obzvláštním důrazem na 
možný autorův komentář na Weinbergův názor, že v rámci jeho pragmatické (obvykle 
zvané „efektivní“) interpretace kvantových modelů je v poslední době důležitost jejich 
renormalizovatelnosti významně oslabena. 
 
V samotném závěru svého hodnocení si dovolím i jednu velmi kritickou poznámku 
k formě předložené práce: Vzhledem k její kvalitě i vzhledem k autorově (i školitelově) 
zcela zřejmé vědecké ctižádosti nejsem schopen pochopit, proč je veškerý možný 
impakt této studie prakticky anulován tím, že je sepsána v češtině. 
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