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POSUDEK OPONENTA NA DIPLOMOVOU PRÁCI VÁCLAVA
RŮŽKA “JEDNOROZMĚRNÉ RELATIVISTICKÉ BODOVÉ

INTERAKCE – APROXIMACE REGULÁRNÍMI POTENCIÁLY,
POUŽITÍ V MODELECH DIRACOVSKÝCH MATERIÁLŮ”

Bodové interakce jsou intenzivně zkoumány v moderní matematické fyzice,
protože se jedná o jeden z mála řešitelných modelů, který oplývá matematickou
elegancí. Aproximace bodových interakcí představují přirozený způsob jak
dodat takovým modelům fyzikální smysl. Konstrukce aproximací a důkaz
jejich kovergence jsou obvykle založené na kombinaci netriviálních metod
teorií operátorů a diferenciálních rovnic, a tím pádem představují atraktivní
matematický problém.

Ve své diplomové práci Vaclav Ružek uvažuje aproximace bodových inter-
akcí pro jednorozměrný Diracův operátor za pomoci škalovaných regulárních
potenciálů a zobecňuje výsledky P. Šeby, R. Hughes a také školitele M. Tuška
ve dvou různých směrech. Zaprvé approximace regularních bodových interkací
je dokázaná za slabších dodatečných podmínek na třídu aproximujicích po-
tencialů. Zadruhé je poprve v literatuře zkoumaná aproximacé nového druhu
takzvaných "decoupled" bodových interakcí. Pro takové interakce se dá
odpovídající Diracův operátor reprezentovat jako ortogonalní součet dvou
Diracůvých operátorů na poloose. Nelze tady stejným způsobem jako v před-
tim uvažované situaci reprezentovat operátory z aproximujicí posloupnosti.
Důkaz těchto aproximací používá mezikrok, který je založený na tom, že "de-
coupled" bodové interakce lze aproximovat za pomocí regularních bodových
interakcí.
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Diplomová práce je velmi pečlivě napsaná. Důkazy jsou na vysoké úrovni
rigorozity a čtenář se může v nich dobře orientovat. Diplomová prace obsahuje
klíčová nutná fakta teorie operátorů, přičemž ke většině z nich je přidán
důkaz. Aproximace je dokázaná v nejsilnějším smyslu uniformní resolventní
konvergence za pomoci Kreinovy formule.

Loni v zaří jsem byl na prednašce Václava Růžka na semináři "Quantum
Circle". Na základě této přednášky mám dojem, že pan Růžek se dobře
vyzná v tématu a má zájem a motivaci pokračovat ve výzkumu.

Na závěr, hlavní výsledek diplomové práci Václava Růžka je nový a netriv-
iální. Text práce je pečlivě napsán a důkazy jsou rozepsané do detailu.
Doporučuji známku

A (výborně).

Dr. Vladimir Lotoreichik, 07.06.2021.


