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Posudek školitele na disertaci Mgr. Antonína Klíče: 

Hierarchical solution and structure of order parameters in the mean-field theory of 
spin glasses and related materials 

 
Spinová skla jsou  materiály, které mají zásadní význam pro pochopení nízkoteplotního chování 
náhodných frustrovaných systémů. Od jejich experimentálního objevení Mydoshem a Canellou 
v roce 1972 nepřestávají být v hledáčku zájmu jak teoretiků, tak experimentátorů. Důvodem přetr-
vávajícího zájmu o tyto materiály jsou neúplně pochopené nebo vysvětlené aspekty nízkoteplotního 
uspořádání ve skelné fázi.  
 Prvním krokem k pochopení vzniku dalekodosahového uspořádání makroskopických systé-
mů je teorie středního pole, která v moderním pojetí představuje exaktní řešení ve speciální limitě 
buďto delekodosahových korelací nebo nekonečně-rozměrné mřížky. Model středního pole pro spi-
nová skla byl navržen Sherringtonem a Kirkpatrickem, jehož fyzikálně konsistentní řešení navrhnul 
Parisi. Třebaže Guerra a Talagrand dokázali, že Parisiho hierarchická konstrukce vede na rovno-
vážný stav Sherringtonova-Kirkpatrickova modelu, nebyly tímto odstraněny všechny nejasnosti 
kolem struktury skelné fáze v teorii středního pole. Parisiho řešení je iterativní konstrukce, která 
nedává explicitní formu výsledného stavu a struktury fázového prostoru parametrů uspořádání.  
 Cílem disertace bylo nalezení struktury fázového prostoru parametrů uspořádání rovnováž-
ného stavu skelné fáze v teoriích středního pole a stanovení podmínek, za kterých je rovnovážný 
stav popsán Parisiho spojitou funkcí parametrů upořádání. Prostředkem bylo exaktní řešení 
v asymptotické limitě pod bodem přechodu do skelné fáze. Metodicky práce vycházela 
z alternativní konstrukce rovnovážného stavu využívající termodynamickou homogenitu v repliko-
vaném fázovém prostoru, která vede na hierarchickou formu funkcionálu volné energie 
s proměnným a konečným počtem parametrů uspořádání a Parisiho řešení se spojitou funkcí para-
metrů uspořádání nezávisle na replikovém triku. Z univerzality tohoto přístupu bylo možné zkou-
mat nejen Isingovo ale i Pottsovo sklo. 
 Disertační práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichž první tři shrnují podstatné poznatky 
existujících přístupů. Úvodní kapitola nastiňuje velmi stručně problematiku teoretického popisu 
spinových skel a vymezuje okruh tří problémů, které nebyly dosud vyčerpávajícím způsobem vyře-
šeny. Druhá a třetí kapitola diskutují základní metody a postupy nalezení řešení Sherringtonova-
Kirkpatrickova modelu. Zde disertant oddělil standardní konstrukci pomocí replikového triku (dru-
há kapitola) od hierarchické konstrukce s reálnými replikami (třetí kapitola) vedoucí na spojitou 
funkci parametrů uspořádání bez podmínek nestability hierarchické diskrétní volné energie. 
 Originální výsledky disertanta jsou prezentovány v posledních třech kapitolách. Nejdříve je 
proveden asymptotický rozvoj pod kritickou teplotu přechodu do skelné fáze pro hierarchickou vol-
nou energii v Isingově spinovém skle. Zde bylo cílem nalézt asymptotiku hierarchické volné ener-
gie s obecným počtem  K úrovní narušení replikové symetrie a zjistit, zda limita nekonečného počtu 
hierarchií vede právě/pouze na Parisiho řešení se spojitou funkcí parametrů uspořádání. Ve čtvrté 
kapitole je potom stejný asymptotický rozvoj aplikován na Pottsovo sklo s počtem komponent p<4, 
kde přechod do skelné fáze je spojitý. O tomto modelu, který  pro p>2 nemá spinově reflexní syme-
trii,  se předpokládalo, že Parisho řešení se spojitou funkcí parametrů uspořádání neexistuje a rov-
novážný stav je popsán volnou energií s jednou úrovní narušení replikové symetrie (1RSB). Teprve 
rozvojem do pátého řádu odchylky od kritické teploty se poprvé podařilo sejmout degeneraci volné 
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energie a dokázat, že Parisiho řešení se spojitou funkcí parametrů uspořádání existuje, liší se od 
řešení 1RSB a jeho existence je nezávislá na stabilitě hierarchické volné energie. Tento výsledek je 
určitě jedním z nejdůležitějších výstupů disertace. V poslední šesté kapitole je detailně rozebrán 
asymptotický rozvoj pro volnou energii se spojitou funkcí parametrů uspořádání reprezentovanou 
vývojovým operátorem, kde není potřeba využívat hierarchickou konstrukci z replikového triku. 
Univerzalita metody umožňuje provést asymptotický rozvoj pro různé modely a pro všechny důleži-
té termodynamické veličiny. Provedený asymptotický rozvoj prokázal, že Parisiho řešení ve zkou-
maných modelech existuje v celé skelné fázi, je marginálně stabilní a má nejvyšší volnou energii, 
která je globálně termodynamicky homogenní.  
 Téma disertační práce bylo koncepčně náročné a zvládnutí úkolů v práci stanovených vyža-
dovalo velké úsilí nejen v nutnosti orientovat se v existujících, ne vždy standardních,  postupech a 
metodách, ale současně zvládnout novou, neověřenou konstrukci řešení modelů středního pole spi-
nových skel vycházejících z reálných replik jako prostředku pro dosažení termodynamické homo-
genity volné energie.  Disertant se aktivně účastnil diskusí a hledání optimální konstrukce rovno-
vážného stavu modelů středního pole spinových skel. Zcela samostatně pak vytvořil procedury 
v programovém prostředí Mathematica, které byly použity na vyčíslení koeficientů asymptotických 
rozvojů jak diskrétní hierarchické tak spojité reprezentace volné energie. Asymptotické rozvoje ve 
zkoumaných modelech vedou na soustavu velice komplikovaných vztahů a rovnic, které nelze roz-
řešit jinak než použitím symbolických procedur. Přínos disertanta na publikovaných výsledcích 
z disertace byl podstatný.  
 Disertační práce byla vypracována v kombinované formě studia, kdy A. Klíč plnil taky jiné 
a s disertací nesouvisející úkoly na svém pracovišti. Přesto se A. Klíčovi podařilo dostatečně hlubo-
ko proniknout do fyziky spinových skel a stát se přínosným členem malé skupiny ve Fyzikálním 
ústavu AV ČR, která se problematikou spinových skel zabývá.  Antonín Klíč během práce na diser-
taci prokázal, že je schopen proniknout do fyzikální podstaty zkoumaných problémů a samostatně a 
spolehlivě řešit svěřené úkoly. Třebaže některé problémy, hlavně ve formulacích, úrovni odborného 
(anglického) jazyka a finálním zpracování výsledků do publikovatelné podoby, přetrvávají, diser-
tant prokázal, že díky nabyté fyzikální erudici, získaným zkušenostem s metodikou řešení složitých 
problémů a numerické zručnosti může být platným členem badatelských týmů ve fyzice kondenzo-
vaných látek.         

 
Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byla A. Klíčovi udělena vědecká hodnost PhD.  

 
 
 
 
V Praze, dne 12. srpna 2013                                                     Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.    
 


