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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Student se seznámil s poměrně rozsáhlou a obtížnou literaturou, 
věnovanou problematice symetrií ve fyzice (velkou část 
relevantních článků sám vyhledal), a provedl vlastní fundovanou 
syntézu nabytých znalostí, při níž plně využil své předchozí 
studium matematiky na MFF UK. Jeho práce v jasném a logickém 
sledu prezentuje různá pojetí symetrie v nerelativistické 
kvantové mechanice a detailně si všímá jejich hlubšího 
matematického zakotvení a souvislostí s klasickou fyzikou. Obecné 
pojmy a teorémy jsou ilustrovány na četných konkrétních 
příkladech, jež student sám detailně propočítal (celým textem 
konzistentně prostupují především aplikace týkající se dvou 
fundamentálních systémů - harmonického oscilátoru a Keplerova 
systému). Text také obsahuje nástin několika obecných problémů, 
které v literatuře nejsou plně vysvětleny – zde se práce dotýká 
dosud otevřených otázek algebraické formulace kvantové teorie. 
Chtěl bych zdůraznit, že student prokázal porozumění kvantové 
teorii na mnohem hlubší úrovni, než je vyžadováno na bakalářském 
stupni studia. 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
V úvodu práce je nastíněno rozdělení symetrií na prostoročasové 
(úžeji geometrické) a dynamické. V této klasifikaci chybí 
kalibrační symetrie, které ve fyzice (především kvantové teorii 
pole) hrají velmi důležitou roli. Mohl by se student stručně 
zmínit o tomto typu symetrie?  
 
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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