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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Práce se zabývá velice zajímavým tématem kvantového počítání s důrazem na problematiku 

mnohočásticových systémů. Z větší části je rešerší prostudované literatury, a to rešerší velice 

zdařilou.  

 

 Autor detailně popsal základní koncepty kvantového počítání (q-bit, kvantový registr, kvantový 

paralelismus), některé známé algoritmy pro kvantové počítače (kvantová Fourierova transformace, 

algoritmus pro výpočet periody funkce, Shorův algoritmus pro rozklad prvočísel), nastínil problém 

dekoherence a popsal základní typy kvantových počítačů. 

 

S náročností tématu se autor vypořádal velmi dobře. Z práce je patrné, že se v problematice 

úspěšně zorientoval, což mu umožnilo vypracovat samostatnou část s vlastními výsledky.  

V originální části se autor pokusil odhadnout složitost ab initio kvantové simulace interakce 

nukleonů v jádře, v poli realistického Hamada-Johnstonova nukleon-nukleonového potenciálu.  

 

Formální stránka práce je taktéž na vysoké úrovni, neobjevil jsem žádné zásadní chyby. Rozsah 

práce (53 stran) je více než dostačující. Členění do kapitol je logické, čtenář se v textu dobře 

orientuje, vše je přehledné a text je vhodně doplňován množstvím citací na původní práce. Nejen 

proto může být práce použita jako vhodná pomůcka pro seznámení se s problematikou kvantového 

počítání.     

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že práce splňuje všechna kritéria kladené na bakalářskou práci.    

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Při odhadu složitosti ab initio simulace interagujících nukleonů byli zanedbány některé členy 

potenciálu (LS, LL). Prosím autora o detailnější komentář, v čem spočívá komplikace výpočtu s 

těmito členy a jak by se jejich zahrnutí odrazilo na výsledné složitosti.   

 

Možná by bylo zajímavé dát několik příkladů již experimentálně uskutečněných kvantových 

výpočtu.   

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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