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P°edloºená magisterská práce pojednává o Diracov¥ operátor s tzv. bodovou
interakcí. Ta je realizována p°esnou speci�kací de�ni£ního oboru, která zahrnuje
p°echodovou podmínkou v bod¥ interakce. Výsledný operátor je obecn¥ ne-
samosdruºený. V samosdruºeném p°ípad¥ se jedná o jeden ze vzácných ana-
lyticky °e²itelných model· kvantové fyziky, a jako takový byl v minulosti mno-
hokrát zevrubn¥ studován. Luká²ovi Heribanovi se i tak poda°ilo získat nové
výsledky pro samosdruºenou situaci a navíc pom¥rn¥ detailn¥ popsat °adu vlast-
ností Diracova operátoru s nesamosdruºenou bodovou interakcí.

První z výsledk· se týká aproximací bodových interakcí pomocí regulárních
²kálovaných nelokálních potenciál·. Takové aproximace byly v minulosti zkou-
mány jen pro dv¥ speciální volby samosdruºených bodových interakcí [�eba'89].
I v nejobecn¥j²ím p°ípad¥ je nov¥ v diplomové práci ukazáno, ºe aproximu-
jící operátory odvozené na základ¥ formální akce bodových interakcí konvergují
uniformn¥ v rezolventním smyslu k výchozímu operátoru. Dal²í výsledky se
týkají spektrální analýzy jak Diracova operátoru s bodovou interakcí, tak jeho
aproximací. V nesamosdruºené situaci jsou nalezeny pozoruhodné nespojité
spektrální p°echody. Poslední sekce práce je v¥nována hledání nerelativistické
limity. Konkrétn¥ je nalezen vzájemn¥ jednozna£ný vztah mezi obecnými rela-
tivistickými bodovými interakcemi a jejich nerelativistickými prot¥j²ky.

Práce je sepsaná v dostate£n¥ srozumitelném anglickém jazyce, jednotlivé
sekce jsou °azeny zp·sobem, který nám umoº¬uje sledovat motivaci a my²lenkové
pochody autora. Zadání práce bylo jednozna£n¥ napln¥no. Kvalitu obdrºených
výsledk· nejlépe odráºí skute£nost, ºe jsme na jejich základ¥ p°ipravili £lánek L.

Heriban, M. Tu²ek: Non-self-adjoint relativistic point interaction in one dimen-

sion, arXiv:2107.01156, který je momentáln¥ odeslán do dob°e hodnoceného
£asopisu v oblasti aplikované matematické analýzy.

Jako ²kolitel oce¬uji, ºe Luká² Heriban pracoval po celou dobu magister-
ského studia sv¥domit¥, organizovan¥ a zejména s nev²ední mírou samostat-
nosti a porozum¥ní. I proto navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou A
(výborn¥).
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