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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Práce M. Dvořáka se zabývá tzv. větvícími body („nehermitovskými degeneracemi“) 
parametricky závislých kvantových hamiltoniánů a jejich rolí při kvantových kritických jevech. 
Větvící body jsou degenerace vlastních hodnot hamiltoniánu H(λ) v rovině komplexně rozšířeného 
řídícího parametru λ, které se podstatně liší od obyčejných degenerací hermitovského typu (při 
reálném λ). Studium komplexního (nehermitovského) rozšíření je důležité i pro striktně 
hermitovské systémy, neboť větvící body mají zásadní vliv na dynamiku kvantového spektra na 
reálné ose λ, tedy mj. i na kvantové fázové přechody. 

Diplomant nejprve zkoumá obecné vlastnosti větvících bodů pro jednoduchý 
dvouhladinový systém. Poté ukazuje, že jisté typy distribuce větvících bodů v komplexní rovině λ 
jsou pro konečné systémy důležitým příznakem kvantového fázového přechodu (který nastává  
v limitě nekonečné velikosti). Obecné závěry jsou srovnány s detailním numerickým řešením pro 
zobecněný Lipkinův hamiltonián, jenž vykazuje kvantové fázové přechody 1. i 2. řádu. Autor 
ukazuje, že oba typy fázových přechodů lze rozlišit analýzou způsobu přibližování nejbližšího 
větvícího bodu k reálné ose λ v okolí kritického bodu λc při zvětšující se velikosti systému. 

Problematika větvících bodů je z matematického dosti obtížná. Rád konstatuji, že M. 
Dvořák se zadaného nelehkého problému zhostil příkladným způsobem. Prostudoval potřebnou 
literaturu, její závěry reprodukoval vlastními výpočty a výsledky obecné analýzy efektivně využil 
při numerickém studiu konkrétního Lipkinova hamiltoniánu. Pro ten se mu podařilo získat jak 
přesné rozložení jednotlivých větvících bodů v komplexní rovině řídícího parametru (což obnáší 
eliminaci dvou polynomů vysokého řádu a numerické vyhledání kořenů resultantu), tak přiřazení 
každého z bodů příslušné energetické hladině (tj. jednomu z Riemannových listů složité závislosti 
komplexní vlastní energie na λ). Tyto výsledky mu umožnily odhalit nepolynomiální charakter tzv. 
parciálních diskriminantů, objevit a prozkoumat jev vzájemného „stínění“ větvících bodů na 
reálné ose λ a také pochopit odlišnosti chování větvících bodů v blízkosti fázových přechodů 1. a 
2. řádu. Předpokládám, že originální výsledky práce budou brzy využity při tvorbě vědeckého 
článku věnovaného této problematice.  

Kromě odborného přínosu má práce také nezanedbatelný význam pedagogický. Shrnuje 
totiž detailní a zároveň srozumitelnou formou netriviální poznatky, které si autor při studiu 
problematiky osvojil. Může tudíž sloužit jako cenný zdroj informací dalším studentům. 

Mám za to, že předložená práce M. Dvořáka je svým rozsahem i hloubkou vysoce 
nadprůměrná. Proto ji navrhuji uznat jako práci diplomovou a hodnotit známkou „výborně“. 
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