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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Diplomová práce Jakuba Novotného se zabývá projevy chaosu v energetických spektrech              

a v dynamice kvantových systémů. Jednotlivé míry kvantového chaosu jsou nejprve vysvětleny na 

obecné úrovni, s využitím příkladů převzatých z literatury, a poté studentem samostatně 

aplikovány v tzv. vibronovém modelu. 
 

Kompilační část práce je rozdělena na část popisující obecné charakteristiky klasického a 

kvantového chaosu (kapitola 1) a část věnovanou projevům chaosu v kvantových různočasových 

korelátorech (kapitola 3). Obě kapitoly jsou napsány přehledně a s nadhledem. Je zřejmé, že autor 

prostudoval netriviální literaturu věnovanou této problematice a do své diplomové práce z ní 

vydestiloval ty nejpodstatnější informace. Obecné výsledky jsou ilustrovány četnými vlastními i 

převzatými obrázky, nejdůležitější odvození jsou autorem provedena a komentována v textu. Tato 

část práce může sloužit jako výchozí studijní text pro další studenty, kteří se této problematice 

budou chtít věnovat. 
 

Vlastní výpočty studenta, týkající se kvantového vibronového modelu, jsou také rozděleny 

na část popisující obecné míry klasického a kvantového chaosu (kapitola 2) a část věnovanou 

různočasovým korelátorům (kapitola 4). Vibronový model je bosonový model založený na algebře 

u(3), jenž na fenomenologické úrovni popisuje vibrace některých typů molekul a v posledních 

letech nachází uplatnění také při popisu některých typů bose-einsteinovských kondenzátů. Autor 

při studiu tohoto modelu navazuje na svou bakalářskou práci, takže problematiku dokonale zná. 

Mezi nejvýznamnější nové výsledky jeho diplomové práce patří: 

1) Zmapování závislosti základních měr chaosu (chaotičnosti klasické dynamiky, 

krátkodosahových korelací v kvantových spektrech a míry delokalizace vlastních vektorů) 

v závislosti na řídících parametrech modelu a energii. 

2) Analýza krátko- i dlouhočasového chování různočasových korelátorů pro různé 

parametry a energie (teploty) systému a jejich souvislosti s chaotickými vlastnostmi systému. Za 

přínosné lze považovat zejména výpočty oscilací různočasových korelátorů v asymptotických 

časech, určení jejich závislosti na velikosti systému a ilustrace jejich propojení s mírami chaosu 

v dané oblasti parametrů a energie. 

Jsem přesvědčen, že autorem prezentovaná analýza chaotických vlastností vibronového 

modelu si zaslouží být publikována jako samostatný článek v mezinárodním vědeckém časopise. 
 

Kromě výše uvedených nesporně pozitivních poznámek k předložené diplomové práci 

mám také několik drobných kritických postřehů:  

a) Některá vysvětlení v části kapitoly 1 věnované termalizaci a ETH jsou možná až příliš 

zkratkovitá. Řádné odvození rovnic (1.31)-(1.34) lze pochopit až z hlubší aplikace teorie 

náhodných matic (jak ukázáno v citované práci D’Alessio et al. 2016). Zde si také dovolím 

poznamenat, že uvedená práce je citovaná až příliš daleko od rovnic, které jsou z ní převzaté. 

Podobná poznámka by se dala uplatnit i na několika dalších místech teoretické části. 

b) Při aplikaci míry delokalizace vlastních vektorů pomocí veličiny IPR je poměrně malá 

pozornost věnována volbě báze, v níž je delokalizace měřena. Z textu práce lze nabýt dojmu, že 

IPR je jakási invariantní charakteristika chaosu, což obecně nemůže být pravda. Je 

pravděpodobné, že chaotické oblasti spektra vykazují srovnatelnou delokalizaci ve všech bázích 

odpovídajících integrabilním limitám systému, nicméně konkrétní volba báze by měla být náležitě 

okomentována. 

c) Ve srovnání s ostatními částmi práce je závěr poměrně odbytý, řekl bych až zmatečný. 

Skvělé výsledky dosažené v práci by si zasloužily pořádnější shrnutí!  
 

Zdůrazňuji, že mé kritické poznámky jsou jen nicotným bzučením mouchy na pozadí 

mocného chorálu skvělých výsledků této práce, kterou bezvýhradně doporučuji k obhajobě.  



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Byla míra delokalizace (škálovaný IPR) počítána kromě báze dynamické symetrie u(2) (I. řetězec) 

také v bázi dynamické symetrie o(3) (II. řetězec)? Zajímalo by mě, jaký vliv by změna báze měla 

na výsledky v obrázcích 2.6-2.8. Nicméně pokud je výpočet zdlouhavý, obejdu se bez něj. 
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