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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Předkládaná bakalářská práce je shrnutím  autorova studia velmi zajímavého a aktuálního tématu 
dynamických symetrií a obecněji algebraických metod v kvantové mechanice. Velmi oceňuji 
autorovu snahu sjednotit v současné literatuře spíše rozptýlené a intuitivní chápání pojmů 
spojených s obecnou algebraickou strukturou kvantově mechanických systémů v ucelený a 
logický systém, abstrahující od konkrétních v literatuře publikovaných případů aplikací 
jednotlivých algebraických struktur a s nimi spojených početních metod. Autor tak definuje a na 
netriviálních příkladech (Keplerův problém, izotropní harmonický oscilátor, IBM model) ilustruje 
jednak  tradiční „učebnicové“ pojetí symetrie v kvantové mechanice, jednak moderní 
problematiku dynamických grup, dynamické symetrie a dynamického narušení symetrie, kvantové 
integrability a možného spojení integrálů pohybu s explicitní časovou závislostí s generátory 
dynamické grupy. Činí tak velmi přehlednou formou, která je na jedné straně dostatečně rigorózní, 
na druhé straně i názorná a čtivá. Vznikla tak velmi užitečná práce, kterou lze doporučit každému 
zájemci o problematiku jako vhodný úvodní text. V práci jsem nenalezl věcné chyby s výjimkou 
několika drobných překlepů, např.:
str. 16, nahoře - v první řádce by měly být komutační relace [L,L], nikoliv [L,B]
str. 24, nahoře, 3. bod - algebra g patrně znamená g_D
str. 28, konec prvního odstavce: “při pevném l” - správně “při pevném k“
str. 30, rovnice (2.2.4) čtyřindexové koeficienty u_{alpha beta gamma delta} mají patrně stříšku 
navíc 
str. 46, druhá rovnice shora - ve formuli pro Delta E vypadlo C
str. 46, poslední výraz na stránce - vypadlo V_s,
tyto překlepy však nepovažuji za podstatné. Celou práci považuji za mimořádně zdařilou a 
doporučuji ji uznat jako práci bakalářskou a hodnotit stupněm výborně.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

V podkapitole 2.1 definujete pojem algebry generující spektrum  (SGA). Existuje nějaký 
netriviální fyzikálně motivovaný kvantově mechanický systém, jehož SGA není Lieova 
(super)algebra?

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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