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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:   

 

V předkládané práci shrnuje autor výsledky studia tzv. prekurzorů kvantových fázových přechodů 

v systémech s konečně mnoha stupni volnosti (t.j.  náhlých změn vlastností systému při spojité 

změně jeho volných parametrů, které v termodynamické limitě přecházejí v neanalytické chování). 

Práce se soustřeďuje na efekt tzv. odvráceného křížení energetických hladin a na jeho souvislost 

s existencí větvících bodů vlastních hodnot Hamiltoniánu  jakožto mnohoznačné analytické 

funkce prodloužené do komplexní roviny řídícího parametru.  Obecný scénář je nejprve popsán na 

příkladu dvouhladinového systému, následuje detailní zkoumání výšeuvedených efektů 

v  Lipkinově modelu.  

 

Práce je rozdělena (nepočítáme-li úvod a závěr) do čtyř kapitol a šesti dodatků. První kapitola 

představuje stručný úvod do problematiky větvících bodů. Obecná situace je ilustrována na 

příkladu vlastních hodnot matice 2x2, spojitě závislé na parametru λ. Podrobně je diskutováno 

chování energetických hladin a příslušných vlastních vektorů v okolí větvícího bodu. Dále je 

presentována metoda hledání větvících bodů jako kořenů resultantu charakteristického polynomu 

a jeho derivace a pomocí dvoudimenzionální elektrostatické analogie je diskutována „interakce“ 

energetických hladin a větvících bodů, která umožňuje odhadnout vliv větvících bodů na evoluci 

energetických hladin pro reálné hodnoty řídícího parametru. Tato kapitola je napsána jasně a 

přehledně, obecná tvrzení jsou vhodně ilustrována obrázky a grafy a může tak spolu s citovanou 

literaturou  sloužit jako vhodný pedagogický úvod do problematiky pro případné další zájemce o 

toto téma. 

 

Druhá kapitola krátce presentuje  (zobecněný) Lipkinův model, který je předmětem studia 

v dalších kapitolách. Je diskutována  klasická limita a struktura fází v prostoru reálných parametrů 

η a χ, vývoj energetických hladin a identifikovány prekurzory odpovídajících fázových přechodů 

v podobě odvráceného křížení základní a první (druhé) excitované hladiny. 

 

Třetí a čtvrtá kapitola obsahují vlastní autorovy výsledky. První z nich se podrobně věnuje studiu  

větvících bodů v rovině komplexního parametru  χ při  zafixované hodnotě parametru η, při  

níž nastává fázový přechod prvního druhu pro  χ=0. Pro fixní počet bosonů N je zmapováno  

rozložení větvících bodů a porovnáno s energetickým spektrem, jsou identifikovány ty větvící  

body, jimž odpovídá ve spektru odvrácené křížení hladin a studována  korelace mezi vzdáleností  

hladin při odvráceném křížení a imaginární částí polohy větvícího bodu v komplexní rovině. Je  

sledován vývoj jednotlivých hladin podél úsečky Re χ =konst. spojující reálnou osu s větvícím  

bodem, kterému jsou pak přiřazeny hladiny, které v tomto větvícím bodě splývají. Dále je  

studována „elektrostatická interakce“ energetických hladin a větvících bodů a nalezen dominantní  

efekt větvícího bodu nacházejícího se nejblíže reálné osy pro vznik fázového přechodu. Podrobně  

je studován a interpretován efekt závislosti vzdálenosti větvících bodů od reálné osy na počtu  

stupňů volnosti. Čtvrtá kapitola se pak zabývá mapováním polohy a výšeuvedenými vlastnostmi   

větvících bodů v rovině komplexního parametru η při pevné hodnotě χ=0, tedy analýzou  

prekurzorů fázového přechodu druhého druhu. Navíc je podrobně diskutován efekt „stínění“  

větvících bodů vzdálenějších od reálné osy . 

 

V Závěru jsou pak přehledně shrnuty výsledky a porovnány oba typy fázových přechodů   

z hlediska vlastností distribuce větvících bodů, jejich závislosti na počtu stupňů volnosti a jejich  

významu pro dynamiku základní energetické hladiny při fázovém přechodu prvního a druhého  

druhu. 

 

Nedílnou součástí práce jsou pak dodatky A-F, které zahrnují některé technické detaily a výpočty,  



použité v hlavním textu. 

 

Práce na mne působí výborným dojmem a její úroveň dokazuje, že autor byl schopen úspěšně  se  

zorientovat v problematice fyziky kvantových fázových přechodů, zvládnout příslušné  numerické  

metody a aplikovat je v komplikovaných výpočtech. Práce přináší velmi zajímavé původní  

výsledky, o nichž předpokládám, že budou časopisecky publikovány.  Vyniká velmi pečlivým  

zpracováním (nenalezl jsem žádné překlepy), text je psán přehledné, jasně a srozumitelně,  

výsledky jsou ilustrovány množstvím obrázků, grafů a tabulek.  

 

Práci jako celek považuji za velmi zdařilou, navrhuji, aby byla uznána jako práce diplomová a  

hodnocena stupněm výborně. 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Zatímco imaginární část polohy větvícího bodu souvisí s minimální vzdáleností hladin při  

odvráceném křížení, reálná část odpovídá poloze odvráceného křížení. V práci je podrobně   

analyzována závislost imaginárních částí na počtu bosonů N, tj. exponenciální nebo mocninné  

přibližování se větvícího bodu k reálné ose.  Lze něco podobného vypozorovat i pro vývoj reálné  

části v termodynamické limitě? Existuje opět nějaký typ závislosti na N, odlišný pro různé typy  

fázových přechodů, případně existuje nějaký argument takovou možnou závislost vysvětlující? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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