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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Student se ve své bakalářské práci soustředil na pochopení základních principů kvantového 
počítání a na potenciální použití kvantových počítačů pro simulaci mnohočásticových kvantových 
systémů. Svého úkolu se ujal s nadšením a iniciativou. Výsledek jeho práce považuji za velmi 
zdařilý. Kromě rozsáhlého a pedagogicky pěkně zpracovaného úvodu do problematiky v práci 
nalezneme také originální úvahy o možné aplikaci kvantového počítání pro ab initio výpočty v 
teoretické jaderné fyzice. Tato problematika dosud nebyla v literatuře zpracována a nabízí tedy 
možnost dalšího rozvoje. 
 
Většina bakalářské práce se věnuje výkladu již známých a dobře popsaných principů, na nichž je 
kvantové počítání založeno. Chtěl bych však zdůraznit, že i v této části student odvedl obrovský 
kus práce. Dokázal se totiž víceméně samostatně zorientovat ve velmi rozsáhlé literatuře a vybral 
z ní to, co je z hlediska sledované linie výkladu nejpodstatnější. Problematika kvantového počítání 
je poměrně náročným tématem, zvlášť pro studenty bakalářských oborů. Autorovi se nicméně 
podařilo její základy vystihnout velmi přehledným a čtivým způsobem. Jeho práci tedy bude 
možné používat jako studijní text pro další zájemce o obor. 
 
Ve speciální části práce se student zaměřil na problematiku kvantových simulací, a to především 
se zřetelem k tzv. ab initio výpočtům v molekulové a jaderné fyzice. Zatímco v molekulové fyzice 
se tomuto tématu věnují výzkumné týmy na několika prestižních institucích, možnosti kvantových 
výpočtů v oblasti modelování jaderné struktury nebyly dosud prakticky vůbec zkoumány. 
Předložená práce proto může představovat odrazový můstek pro detailnější analýzu této 
problematiky. Z dosavadních výsledků se zdá se, že komplexnost jaderných interakcí (2-
nukleonových interakčních potenciálů) pravděpodobně implikuje mnohem vyšší náročnost 
kvantových simulací než v oblasti kvantové chemie. 
 
Jako vedoucí této bakalářské práce vím, že leccos asi mohlo být dotaženo do ještě preciznější a 
uhlazenější formy. S předloženou prací jsem však více než spokojen a doporučuji ji uznat jako 
bakalářskou. 
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