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Předložená disertační práce pojednáva o tzv. spinových sklech, přesněji řečeno o
Sherrington Kirkpatrickově “SK” modelu - a jeho p− spinovém a Pottsově zobecnění
- kde spiny systému interagují vzájemně nezávislými párovými interakcemi se stan-
dardním gaussovským rozložením nulové střední hodnoty (“ferromagnet vs. “anti-
ferromagnet”) a stejné intensity pro všechny páry. Jde tedy o model tzv. středního
pole - který je jakousi zjednodušenou versí realističtějšího Edwards Andersonova
modelu, kde interagují pouze sousední spiny. (“EA” model je pak bližší matemat-
ickou idealizací reálných situací; náhodnost interakcí sousedů má být zjednoduše-
nou aproximací chování skutečné fyzikální interakce typu Lenard Jones či jiné.) Na
rozdíl od klasických modelů typu Ising (či “double well” pro spojitý spin) jejichž
nízkoteplotní chování a případné fázové přechody 1.druhu lze rigorozně popiso-
vat stavajícími, dobře rozvinutými technikami matematické statistické fyziky, je
studium spinových skel nesrovnatelně obtížnějším problémem, po desetiletí vzdoru-
jícím rigoroznímu popisu.
Tyto modely s “frustrovanými” spiny mají množství základních stavů (= konfig-

urací minimální energie) a příslušných “metastabilních” nízkoteplotních stavů velmi
složité struktury. I v takovémto zjednodušeném modelu středního pole! Na rozdíl
od klasických nízkoteplotnich systému Isingova typu (či modelů s jasně vydělenými
potenciálními jamami přehledné struktury) popis systémů typu glass není nikdy
jednoduchý. (Vyjma vysokých teplot resp. vysloveně již hračkovitých modelů typu
random energy model, “REM”.) Klíčové metody zkoumání těchto systémů rozvin-
uté postupem času teoretickými fyziky dlouho zůstávaly - a v mnohých aspektech
stále zůstavají - nerigorozní a mimo schopnost jejich zvládnutí čistými matematiky.
Lze pochopit ideu, že n tou mocninu Zn zkoumané partiční sumy Z lze aproxima-

tivně vyjádřit - i pro fixní hodnotu disorderu (tzv. “quenched” disorder, “annealed”
partiční sumy se počítají mnohem snadněji ale nemají vždy patřičnou relevanci pro
zkoumanou situaci) ve všech uvažovaných replikách - další analýze přístupnějším
způsobem, než samotnou veličinu Z. Z představy, že takto získaný asymptotický
výsledek lze zkoumat v limitě n → 0 – a určit tak hodnotu logZ – však vstá-
vají mnohému ortodoxnímu matematiku vlasy na hlavě. Je ale pozoruhodné, že
i takto matematicky provokativní konstrukci se usilím mnoha brilantních fyziků a
matematiků v průběhu 30 let zdokonalování příslušné techniky podařilo – od tvůrců
replika metody Thoulesse, Andersona a dalších přes Parisiho “RSB” (=porušující
symetrii replik) řešení až k Guerrovi a Talagrandovi – proměnit v rigorozní a velmi
netriviální matematický objekt.
Zmíněné poslední matematické výsledky Guerry a Talagranda dávaji nakonec

plně za pravdu nerigorozní Parisiho metodě výpočtu volné energie modelu, nedá-
vají však konkrétnější představu o chování spočítané volné energie a struktuře
rovnovážného stavu. Sdělují, že konstrukce pomocí hierarchií replik, kterou Parisi
používá, vede na exaktní rešení ale nevyplývá z nich např. zda takto popisovaný
rovnovážný stav je typu full RSB. Dokonce ani z nich není jasné, že výsledná
funkce parametru uspořádání je spojitá. Snahou autora práce a jeho vedoucího
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V. Janiše bylo najít v rámci konstrukce Guerry a Talagranda explicitní tvar funkce
parametru uspořádání, definované jako supremum ze všech možných hierarchických
stavů. Ukazuje se, že v uvažovaných modelech je to skutečně Parisiho - spojitá -
funkce.
Krátce o členění práce: Po krátkém a výstižném úvodu do problematiky násle-

duje výklad standardní teorie “SK” modelu v kapitole 2. Pověstný “replika trick”,
konstrukce replikově symmetrického “RS” řešení “SK” modelu, plus výklad prob-
lematičnosti tohoto řešení pro nízké teploty, pod Almeida - Thoulessovou linií in-
stability. Dále pak Thouless Anderson Palmerovy “TAP” rovnice, založené na
vysokoteplotních rozvojích. Parisiho ansatz, nutnost porušení předpokladu syme-
trie replik (replica symmetry breaking “RSB”) jako podmínka adekvátnosti tohoto
popisu v nízkých teplotách. Diskrétní (s různým počtem použitých hierarchií) a
spojité “RSB” řešení. Zobecněné modely typu p spin a Pottsovy. Následující kapi-
tola 3 vysvětluje metodu “reálné repliky” [4,5] při níž se vezme více stejných replik
(s adekvátním pořadím následného středování přes disorder a vhodnými pomoc-
nými vzájemnými interakcemi, hrajícími roli “polí snimajících degeneraci”). Tato
technika výpočtu je dále rozvinuta v kapitole 4 pro “SK” model. Příslušné rozsáhlé
symbolické výpočty byly provedeny s použitím programu Mathematica. Je pro-
zkoumána situace v okolí kritického bodu. (Vysoké teploty jsou obecně relativně
jednoduchým problémem, při velmi nízkých teplotách má takový systém naopak
velké množství metastabilních stavů dlouhé žívotnosti v příslušné dynamice.)
Kapitola 5 se zabývá Pottsovym spinovým sklem tedy modelem, kde dvoučás-

ticový soubor Isingovských spinů je nahrazen diskrétní (“symetrickou”) množinou
větší kardinality. V běžném Isingově modelu takováto změna množiny spinů vede až
ke změně/zjednodušení kritického chování na fázový přechod 1. druhu a obdobné
chování je analyzováno i zde, v podstatně složitější situaci tzv. Pottsova spinového
skla. Jsou zkoumány tzv. “1-RSB” a obecněji “K-RSB” řešení (v závislosti na
počtu použitých hierarchií v “RSB” konstrukci). Spojitá Parisiho řešení jsou pak
diskutována v kapitole 6.
Jde nepochybně o velmi dobrou doktorskou práci, jejímuž vypracování bylo

věnováno velké úsilí. Drobné občasné překlepy neruší celkový příznivý dojem i
z formálního vypracování. Jde o obor nespecialistům ne úplně snadno přístupný.
Argumenty a postupy, u kterých trvalo 20 - 30 let velkého úsilí vynikajících teo-
retických fyziků, matematických fyziků ale i čistých matematiků, než byly učiněny
rigorozními - nebývá snadné pochopit bez náležité přípravy. Sám nejsem specia-
listou ve složité problematice spinových skel a jejich Parisiho řešení. (Zabývám se
hlavně nízkoteplotními modely Isingova typu s žádným či malým disorderem a per-
turbacemi gaussovských měr.) Nemohu dostatečně autoritativně posoudit velikost
původního vědeckého příspěvku A. Klíče k tematu, na němž pracovali usilovně i ti
nejbriliantnějsi fyzikové (G. Parisi) a matematikové (M. Talagrand). Četbu práce
jsem proto doplnil i konzultací se zahraničními kolegy, znalci této problematiky
(jmenovitě s A. Bovierem z Bonnu). Replikuji zde tedy i jejich - velmi příznivý -
náhled na uvedenou práci. Uzavírám tedy posudek konstatováním, že jde o kvalitní
práci s moderní a velmi obtížnou tematikou, která dále rozvíjí metody iniciované
vedoucím práce a nepochybně dokazuje schopnost autora práce vědecky pracovat v
tomto oboru.
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