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P°edloºená diplomová práce pojednává a jisté mnoºin¥ samosdruºených re-
alizací jednorozm¥rného Diracova operátoru, které se od volného Diracova op-
erátoru li²í p°echodovou podmínkou v jednom bod¥. Tato zdánlivá drobnost
v popisu de�ni£ního oboru má v²ak významné spektrální i dal²í d·sledky. Je
známo, ºe tyto operátory lze v jistém smyslu aproximovat pomocí volného Dira-
cova operátoru s potenciálem, jehoº skalární £ást je ²kálovaná funkce konvergu-
jící ve smyslu distribucí k δ-funkci. I proto hovo°íme o Diracových operátorech
s tzv. bodovou interakci.

První matematicky rigorózní výsledek týkající se aproximací bodových in-
terakcí pojednává o uniformní konvergenci resolvent pro dva speciální typy in-
terakcí [1]. Aproximace tém¥° v²ech bodových interakcí ve slab²ím siln¥ re-
solventním smyslu byla zkoumána v [2, 3]. Pro velkou £ást t¥chto interakcí
byla pozd¥ji dokázána dokonce uniformní resolventní konvergence [4]. Práce
Václava R·ºka otázku aproximací zavr²uje ve dvou sm¥rech. Za prvé obsahuje
d·kaz konvergence v uniformním resolventním smyslu pro v²echny interakce
zkoumané v [2, 3]. Za druhé se jako zatím jediná z m¥ známých prací v¥nuje
i aproximacím podt°ídy samosdruºených realizací, které nejsou striktn¥ vzato
popsáný p°echodovou podmínkou, nýbrº dvojicí jednostranných hrani£ních pod-
mínek. Zkoumaný operátor se v této situaci rozpadá na dvojici samosdruºených
realizací Diracova operátoru na polop°ímkách.

V posledním jmenovaném p°ípad¥ se ukazuje, ºe samotná skalární £ást apro-
ximací nemá limitu ani ve smyslu distribucí! Podobu aproximací lze tedy teºko
odhadovat na základ¥ intuice. D·kaz konvergence resolvent vychází z pe£liv¥
vylad¥ného teleskopického odhadu a detailní analýzy d·kazu pro jiº zkoumané
situace. Tento d·kaz zabírá tém¥° polovinu rozsahu práce, a to pro £tivost nejsou
do posledního detailu rozepsány mnohé technické výpo£ty! Zbývající £ást práce
potom tvo°í d·kaz konvergence aproximací pro ve [4] nezkoumané bodové inter-
akce popsané p°echodovou podmínkou a samotné zavedení bodových interakcí�
zde oce¬uji, ºe student pro své pot°eby do detailu odvodil výsledky, které se
v odborné literatu°e prezentují pom¥rn¥ stroze. V²echny d·kazy jsou prezen-
továny srozumiteln¥ a jeví se mi správné.
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Student bezesporu naplnil první dva body zadání, ze kterých zejména ten
druhý p°edstavoval skute£nou výzvu. Moºná i proto se v práci nakonec ne-
nachází výsledky ke t°etímu bodu zadání, které by se ale dostaly velmi p°í-
mo£a°e. Toto kaºdopádn¥ nevnímám jako nedostatek, protoºe p°i zkoumání
originálních výsledk· lze nez°ídka jen hrub¥ odhadnout £asovou náro£nost. Na
druhou stranu zejména £tená°, který není odborníkem na danou problematiku,
by ur£it¥ uvítal zasazení výsledk· do ²ir²ího kontextu a komentá° d·sledk·
dokázaných teorém·. Podobn¥, a£koliv vítám odsunutí £ástí d·kazu do poslední
(dodatkové) kapitoly, provázání s hlavní £ástí textu by mohlo být lépe komen-
tované. Práce je sepsána ve velmi dobré angli£tin¥, pouze v první kapitole jsem
zaznamenal £ast¥j²í drobné nedostatky v podob¥ dle mého nevhodn¥ zvolené
p°edloºky apod.

Jako ²kolitel bych rád uvedl, ºe Václav R·ºek pracoval sv¥domit¥, vºdy usilo-
val o plné porozum¥ní studovanému problému a zdráhal se pouºít pokro£ilých
výsledk·, aniº by si detailn¥ prostudoval jejich d·kazy.1 K p°ivedení textu k
dokonalosti, viz p°edchozí odstavec, potom chyb¥la je²t¥ tro²ka £asu. Vzhledem
k relativní náro£nosti zadaného problému i nestandardním okolnostem posled-
ního roku, p°ivírám jedno oko a navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou
A (výborn¥).
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N¥kolik drobných p°ipomínek

• Vyhlazovací funkce na str. 12 by m¥la patrn¥ vymizet vn¥ intervalu (−n−
1, n+ 1).

• V samotném Proposition 6 není explicitn¥ °e£eno, v jakém vztahu jsou
(ψn) a ψ.

• V Theorem 2 by bylo dobré okomentovat závislost A◦ na ε, aby vynikl
rozdíl oproti standardní situaci.

• Pokud se nepletu, tak v horním odhadu (3.19) by m¥la být dvojice funkcí
sin; nicmén¥ dal²í odhady z·stávají stejné. Podobn¥ se mi zdá chybn¥
uvedená konstanta v odhadu (3.21)�op¥t to ale nemá ºádný praktický
dopad.

1Ke Gödelovi jsme se na²t¥stí nedostali.
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• Na str. 40 je odkazováno na "2", patrn¥ se jedná o "Theorem 2".

• V [4] není vyºadováno, aby detA < 0, jak se pí²e na str. 40; nicmnén¥ za
této podmínky vºdy existuje hledaná inverze.

• V Remark 9 by bylo dobré uvést, ºe za£ínáte s maticí Λ a teprve k ní
hledáte vhodná A.

V Praze dne 10.6. 2021 Ing. Mat¥j Tu²ek, Ph.D.
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