
Posudek na doktorskou disertační práci s názvem „Quantum graphs and their 
generalization“ předloženou Jiřím Lipovským

Předmětem předložené práce je  popis rezonančních a spektrálních vlastností kvantových 
grafů. Obecně je v kvantové fyzice dynamika systému definována kvantovým 
Hamiltoniánem a jeho vlastnosti jsou pak řešením příslušné Schroedingerovy rovnice. 
Toto funguje v prostorech, které mají jednoduché topologické vlastnosti jako je přímka, 
rovina atd. Problém ale nastane, jakmile je tato prostá topologie narušena. Příkladem je 
Aharonovův-Bohmův jev, známý dnes ze všech učebnic kvantové fyziky.

V případě jednorozměrných systémů  je podkladem pro obdobné jevy pohyb částice na 
netriviálním grafu. A právě to je předmětem předložené práce.  Autor se přitom zaměřuje 
zejména na rozptylové vlastnosti grafu - tj. na jeho spojité spektrum a příslušné 
rezonance. 

Po formální stránce jsou v disertační práci shrnuty  výsledky 4 publikací, které 
představují, jakožto příloha, její podstatnou část. Při jejich  kompilaci v úvodní části  
práce se ale uchazeč nevyhnul některých nejasnostem. Tak například věta 1.2.2. na 
stránce 7 neobsahuje žádné tvrzení a je tudíž nesrozumitelná. Tedy řečeno zcela přesně 
neobsahuje žádné pro mne srozumitelné tvrzení. 

Po stránce obsahové se práce zabývá zejména rezonancemi grafu a studuje vliv případné 
soudělnosti/ nesoudělnosti délky jednotlivých větví grafu na počet a polohu rezonančních 
pólů. Studuje také  asymptotické chování počtu rezonančních pólů, které jsou pro daný 
graf obsaženy v komplexní kružnici o poloměru R při R jdoucím do nekonečna. 
Spektrální vlastnosti grafu jsou analyzovány v případě větvících se grafů (graf typu 
strom) s nekonečným počtem větví. Je zde dokázáno, že štěpí-li se větve stromu vždy po 
délkách, které splňují  určité požadavky, nemá takový graf absolutně spojité spektrum. 
Jaké spektrum tento graf pak vlastně má ale vyřešeno není. Osobně se domnívám se, že 
se může jednat  a singulárně spojité spektrum, pokud bude  konstrukce připomínat známý 
Pearsonův „sparse potential“ pro jednorozměrný rozptyl – viz D. Pearson, Singular 
continuous measures in scattering theory, Comm. Math. Phys. 60 (1978), 13-36. 

Z vědeckého hlediska není disertaci co vytknout. Jak jsem již uvedl – výsledky prošly 
oponentním řízením a byly publikovány.  Navíc představují zajímavé příspěvky na poli 
teorie kvantových grafů.

Disertace je sepsána v anglickém jazyce a jednoznačně prokazuje autorovy předpoklady 
pro samostatnou vědeckou práci. 
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