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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Teoretická diplomová práce Jakuba Novotného se zabývá studiem kvantového chaosu 
v jednoduchém mnohočásticovém kolektivním modelu založeným na algebře u(3), který popisuje 
například speciální vibrace víceatomových molekul nebo Bose-Einsteinův kondenzát se třemi 
bosonovými mody. Hlavní těžiště práce je v analýze asymptotického chování tzv. různočasových 
korelátorů (používána zkratka OTOC z anglického Out-of-Time-Ordered Correlator), pro kterou 
u(3) model s velkou variabilitou chování v závislosti na hodnotách svých parametrů slouží jako 
ideální testovací nástroj. Autor ukázal, že poměr asymptotické hodnoty OTOČek a 
asymptotického rozptylu je velmi robustní míra vypovídající o chaotičnosti systému, která je navíc 
do velké míry nezávislá na volbě operátorů pro OTOČky. V práci se také ukazuje, že tento poměr 
se jinak škáluje s velikostí systému, pokud je systém v chaotickém režimu, a jinak pro režim 
regulární, a umožňuje použít i tuto vlastnost ke kvantifikování chaosu. Autor své originální 
výsledky srovnává se zavedenými měrami chaosu, jako je Brodyho parametr nebo objem fázového 
prostoru klasické limity modelu vyplněný stabilními trajektoriemi. 
 
Diplomová práce je složena z úvodu, čtyř kapitol, závěru a dvou dodatků, do nichž jsou odloženy 
techničtější pasáže, které by rušily tok hlavního textu. První kapitola obsahuje stručný úvod do 
teorie klasického a kvantového chaosu, přičemž zmíněny jsou jen ty teoretické koncepty, které 
jsou podstatné pro analýzu v následujícím textu. Druhá část stručně, ale efektivně zavádí 
algebraický u(3) model, třetí část pak shrnuje dosavadní znalosti o OTOČkách. Hlavní výsledky a 
závěry jsou uvedeny ve čtvrté kapitole.  
 
Jakub Novotný při vypracovávání diplomové práce postupoval samostatně a iniciativně. 
Nastudoval rozsáhlou literaturu, vytvořil počítačový kód pro výpočet energetického spektra u(3) 
modelu a OTOČek mnoha různých operátorů. Provedl rozsáhlou numerickou studii, která odhalila 
zákonitosti v asymptotických hodnotách OTOČek, z nichž některé pak vysvětlil teoreticky. 
Výsledky této práce jsou hodny publikace v zahraničním impaktovaném časopise. 
 
Sluší se též zmínit, že Jakub Novotný se zúčastnil soutěžní „12. Česko-slovenské študentské 
vedecké konferencie vo fyzike“ a s prezentací výsledků své diplomové práce se umístil na 1. místě 
v rámci kategorie Fyzika kondenzovaných látek a teoretická fyzika. 
 
Kontrola na plagiátorství neodhalila žádnou zásadní shodu s jinými dokumenty. 
 
Práce Jakuba Notovného splňuje veškeré požadavky kladené na diplomovou práci, a doporučuji ji 
tedy uznat a ohodnotit stupněm výborně. 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
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