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Dirac·v operátor s transla£n¥ invariantním magnetickým polem

Marie Fialová

Abstrakt: Dirc·v operátor popisuje, mimo jiných fyzikálních systém·, dvou-
dimenzionální uhlík � grafen. Prezentace bude zam¥°ena na spektrální analýzu Dira-
cova operátoru s transla£n¥ invariantním magnetickým polem pomocí tzv. direktního
integrálu. Konkrétn¥ji se budeme v¥novat existenci diskrétních hodnot ve spektru, tzv.
vláken tohoto operátoru. Ukáºeme, ºe na základ¥ existence diskrétního spektra pak
lze zkonstruovat vlnové balíky, které jsou v jednom sm¥ru bezdisperzní a v druhém se
rozplývají pomalu. Pro demonstraci uvedeme p°íklad paralelní a kolmé magnetizace.

Lokalizace vlastních hodnot Schrödingerových operátor· s maticovými potenciály

Michaela Jaklinová

Abstrakt: P°i zkoumání spektra Pauliho operátoru nám nesta£í poznatky o skalárních
operátorech. Cílem je proto zobecnit jiº známé postupy pro vy²²í dimenze. V této
práci se zam¥°íme na Schödingerovy operátory. Konkrétn¥ p°ipomeneme nap°íklad
odvození Greenovy funkce pro volný Hamiltonián a pouºití Birman-Schwingerovy tech-
niky pro zjednodu²ení úlohy. Následn¥ zobecníme tyto postupy pro maticové potenciály
a odvodíme tak obecný odhad spektra pro libovolnou dimenzi. Nakonec ukáºeme, ºe
námi získaný odhad je optimální.

Mathieuovy funkce

Tomá² Kalvoda

Abstrakt: V tomto p°ísp¥vku se seznámíme s Mathieuovými funkcemi. Nejprve
p°ehledn¥ vysv¥tlíme jejich de�nici, ukáºeme jejich základní vlastnosti a zmíníme moºná
vyuºití. Dále se budeme v¥novat problematice jejich numerického výpo£tu, která není
zcela uspokojiv¥ vy°e²ena.
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Oktoniony (nejen) v geometrii

Jan Kotrbatý

Abstrakt: Na za£átku 20. století ukázal Adolf Hurwitz, ºe normované algebry s d¥lením
mohou existovat pouze v dimenzích 1, 2, 4 nebo 8. P°esn¥ji, kaºdá taková algebra je
nutn¥ isomorfní algeb°e reálných £ísel, komplexních £ísel, kvaternion· £i oktonion·. Od
té doby se toto schéma v r·zných reinkarancích znovu a znovu vyno°uje z rozli£ných
oblastí matematiky, majíce co do£in¥ní s klasi�kací prostých Lieových algeber (potaºmo
grup), se známým seznamem kompaktních Lieových grup s transitivní akcí na sfé°e, a
tedy i s Bergerovým seznamem moºných holonomií Riemannových variet, £i nap°íklad s
problémem paralizovatelných sfér.

Samotná p°edná²ka by m¥la v ideálním p°ípad¥ vypadat následovn¥. Nejprve p°ed-
stavíme normované algebry s d¥lením, speciáln¥ osmidimenzionální algebru oktonion·.
Dále zb¥ºn¥ nastíníme alespo¬ n¥které z vý²e vy£tených fenomén·, op¥t se zvlá²tním
d·razem na ty jejich £ásti, které se týkají oktonion·. Záv¥rem budeme diskutovat dva
související otev°ené problémy, konkrétn¥ problém prostoru invariantních valuací na ok-
tonionické rovin¥ a problém popisu kanonické 8-formy tamtéº.

Location of hot spots in thin curved strips

David Krej£i°ík

Abstrakt: According to the conjecture of Rauch's from 1974, any eigenfunction corre-
sponding to the principal eigenvalue of the Neumann Laplacian attains its extrema on
the boundary of planar domains. After giving an account on the history and validity of
the conjecture, we present our own new results for tubular neighbourhoods of curves on
surfaces. This is joint work with Mat¥j Tu²ek.

Isoperimetrická spektrální nerovnost pro Robinovský Laplacián

Tereza Kurimaiová

Abstrakt: Nejprve zavedeme samosdruºený Robinovský Laplacián a uvedeme n¥kolik
vlastností jeho spektra. Dále nás bude zajímat isoperimetrická spektrální nerovnost pro
první vlastní hodnotu tohoto operátoru, která je jediným známým p°íkladem, kdy koule
není optimalizátorem. Pomocí takzvaných paralelních sou°adnic se pokusíme dokázat,
ºe tímto optimalizátorem je ve dvou dimenzích mezikruºí.
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Sobolev a p°átelé

Radek Novák

Abstrakt: V tomto p°ísp¥vku se budeme zabývat otázkou, zda funkce pat°ící do
Sobolevova prostoru náleºí i do jiného prostoru funkcí. Odpov¥¤, závisející na dimenzi
prostoru a integrabilit¥ funkce, p°iná²ejí Sobolevovy nerovnosti. B¥hem prezentace nám
svoje nerovnosti zap·j£í i pánové Gagliardo, Morrey, Nirenberg, Poincaré a Riesz. N¥ko-
lik nerovností si dokáºeme, zbytek necháme poslucha£·m za domácí úkol.

Ohyb a kroucení kvantových vlnovod·

Jan �mejkal

Abstrakt: V p°ísp¥vku p°edstavíme model kone£ného kvantového vlnovodu za pomoci
bez£asové Schrödingerovy rovnice s Dirichletovou a Neumannovou hrani£ní podmínkou
a budeme se zabývat otázkou vlivu tvaru vlnovodu na spektrum jeho Laplaciánu. Dále
pomocí principu minimaxu ukáºeme, ºe kaºdý zkroucený vlnovod má vy²²í energii zák-
ladního stavu neº rovný vlnovod. Nakonec budeme stru£n¥ diskutovat p°ípad kroucení
a ohýbání nekone£ného kvantového vlnovodu.

O asymptotickém rozd¥lení ko°en· polynomiálních posloupností

Franti²ek �tampach

Abstrakt: Cílem p°edná²ky bude vysv¥tlit student·m, jaké prost°edky matematické
analýzy se pouºívají pro nalezení asymptotického rozd¥lení ko°en· dané polynomiální
posloupnosti, resp. vlastních £ísel dané maticové posloupnosti.

Difuzní rovnice a symetrie diferenciálních rovnic

Michal Tichý

Abstrakt: Existuje mnoho model· difuze. Nejjednodu²²í z nich, tzv. Fickova difuze má
stejný tvar jako rovnice vedení tepla, umíme ji tedy vy°e²it, ale vlastnosti °e²ení nejsou
fyzikální. Nelineární difuzní rovnice má sloºit¥j²í tvar, ale pomocí metody symetrií jsme
ji op¥t schopni vy°e²it. Jedna z jejích symetrií je symetrie ²kálování a tzv. invariantní
°e²ení v·£i této symetrii má mnohem lep²í fyzikální interpretaci.
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Matematické metody v kvantov¥ polních teoriích

Patrik Urban

Abstrakt: V prezentaci se budu v¥novat metodám kvantové polní teorie uºité v p°ístupu
ke kvantování gravitace zaloºené na Weylov¥ konformní gravitaci. Konkrétn¥ se budeme
zabývat metodami výpo£tu pot°ebných pro získání takzvaného efektivního potenciálu a
formalizmu efektivní akce obecn¥. Na základ¥ diskutovaných metod odvodíme tvar jed-
nosmy£kového efektivního potenciálu v kvantové Weylov¥ gravitaci a budeme diskutovat
fyzikální d·sledky, které tento potenciál p°iná²í v kosmologii.

Spektrální analýza kvantových nanostuºek

Kate°ina Zahradová

Abstrakt: V prezentaci p°edstavíme konstrukci kvantových nanostuºek v libovolné di-
menzi se zobecn¥ním n¥kterých spektrálních výsledk· známých ze t°ech dimenzí. Budeme
se hloub¥ji zabývat otázkou spektra Möbiova pásku a to hned pro t°i jeho modely, pro
které p°edstavíme jak analytické, tak numerické výsledky. Dokáºeme, ºe v limit¥ tenkého
pásku k sob¥ dva modely konvergují v norm-resolventním smyslu.
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