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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Předmětem teoretické bakalářské práce A. Zymina je popsat vlastnosti algebry SU(2) a diskutovat 
její využití při konstrukci fyzikálních modelů. Nejpoužívanějším SU(2) modelem je tzv. Lipkinův-
Meshkovův-Glickův model (někdy zkracovaný na Lipkinův model), avšak třída modelů, jejichž 
dynamickou symetrií je SU(2) algebra, je mnohem širší a bohatší. Právě hledání a diskuzi obecné 
formy SU(2) modelu se věnuje předkládaná práce. 
 
Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol, závěru a jednoho dodatku. V první kapitole autor zavádí 
základní pojmy z teorie Lieových grup a algeber se speciálním důrazem na algebry U(n), SU(n) a 
SU(2), od které se odvíjí zbytek textu. Druhá kapitola sumarizuje různé realizace algebry SU(2) a 
zmiňuje fyzikální systémy, které mohou být uvedenými realizacemi modelovány. Ve třetí kapitole 
autor konstruuje nejobecnější možný hamiltonián s dynamickou symetrií SU(2), který zahrnuje 
jednočásticové a dvoučásticové interakce. Čtvrtá kapitola popisuje klasickou limitu tohoto 
systému. Poslední pátá kapitola pak ukazuje dynamiku hladin pro několik speciálních voleb 
hamiltoniánu, přičemž autor vybral konfigurace zajímavé tím, že modelují kvantový fázový 
přechod. V dodatku je přetištěn okomentovaný kód programu Mathematica, kterým autor prováděl 
numerické výpočty. 
 
A. Zymin při vypracovávání tématu postupoval svědomitě a pečlivě. V práci kladl důraz na 
úplnost: převážná část relevantních teoretických vztahů, které se v literatuře uvádějí bez 
podrobnějšího komentáře, důkladně odvozuje či dokazuje. Doprovodný text by však mohl být 
místy širší: některým vztahům, které autor odvodí, chybí náležitá diskuze. Nevyužitý potenciál 
vidím zejména v 5. kapitole, která nabízí z obecné formy SU(2) hamiltoniánu vytěžit víc. Na 
obhajobu studenta je nutno zdůraznit, že předkládaná práce si vyžádala nezanedbatelnou investici 
času na porozumění tématům a metodám, které jsou běžně předmětem pokročilejších fází studia 
(jedná se zejména o základy teorie Lieových algeber a mnohočásticových systémů). 
 
Práce je napsána anglicky a vysázena systémem LaTeX. Je velmi dobře strukturována. Jazykově a 
formálně je na vysoké úrovni s minimem stylistických a gramatických chyb a překlepů. 
Numerické výsledky získané pomocí kódu napsaného v programu Mathematica jsou znázorněny 
formou přehledných grafů. 
 
Kontrola na plagiátorství odhalila 23 podobných dokumentů se shodou < 5%. Ve všech 23 
případech se však jedná o triviální shodu v názvu naší fakulty na titulní straně a v bezprostředně 
následujícím úvodním povinném Prohlášení se vzory vypracování závěrečných prací uvedenými 
na fakultních webových stránkách, jedná se tedy o shody irelevantní (zde si dovolím vyjádřit 
pochybnost o užitečnosti a funkčnosti stávajícího systému kontroly na plagiátorství). 
 
S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti doporučuji uznat práci A. Zymina jako 
bakalářskou a ohodnotit ji stupněm výborně. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Co se týče rovnice (3.5), v literatuře se běžně operátory 𝑈 a 𝑉 uvažují v x-reprezentaci, tj. závislé 
na poloze jednotlivých částic systému. V SU(2) hamiltoniánu (3.1) se však žádná závislost na 
polohách nevyskytuje. Co to pro interakci částic systému popsaného takovýmto hamiltoniánem 
znamená? 
 
 
  



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