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Symetrie v oby£ejných diferenciálních rovnicích a jejich uºití k hledání analytických
°e²ení

Ond°ej �ajánek, Ond°ej Mach

Abstrakt: Úkolem bude nastudování úvodních kapitol velmi dobré knihy na toto téma
a p°epsání postupu °e²ení studentem zvolených (ideáln¥ v²ech) °e²itelných úloh ODR
prvního °ádu z kurzu na kated°e (lineární ODR, separovaná, separovatelná, Bernoulliho,
exaktní, ...) pomocí teorie symetrií. Výsledkem je, ºe bez znalostí klasi�kace a postupu
°e²ení daných ODR sta£í nalézt symetrie rovnice a postup °e²ení bude sám odhalen.

Poruchová teorie pro lineární operátory na vektorových prostorech kone£né dimenze
Hana Dlouhá

Abstrakt: V p°ehledové p°edná²ce budou p°edstaveny hlavní výsledky z první a druhé
kapitoly bible poruchové teorie lineárních operátor· od Tosia Katoa.

Nodální £áry na omezených dvourozm¥rných oblastech
Marie Fialová

Abstrakt: P°ísp¥vek je zam¥°en na úvod do spektrální teorie samosdruºených opera-
tor·. Prostor bude v¥nován zejména laplaciánu s dirichletovskou hrani£ní podmínkou,
který se vyskytuje v d·leºitých fyzikálních rovnicích jako je vedení tepla, vln¥ní a Schrö-
dingerova rocnice. Budou uvedeny výsledky nodální hypotézy. Z numerické aproxi-
mace budou p°edvedeny nodální £áry dirichletovskeho laplacianu na kruhové výse£i a
porovnány s analytickými výsledky daného problému.
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Ortogonální polynomy a Askeyova�Wilsonova algebra
Daniel Gromada

Abstrakt: R·zné rodiny tzv. klasických ortogonálních polynom· byly v roce 1985 R.
Askeyem a J. A. Wilsonem rozt°íd¥ny do tzv. Askeyova schématu ortogonálních poly-
nom·. V roce 1991 A. �edanov de�noval algebru, kterou pojmenoval Askeyova�Wilso-
nova, a ukázal, ºe s pomocí klasi�kace jejích reprezentací lze nagenerovat tu nejobecn¥j²í
t°ídu diskrétních q-ortogonálních polynom· Askeyova schématu. V p°edná²ce de�nujeme
pojem ortogonálních polynom· a uvedeme n¥která d·leºitá tvrzení. Dále ukáºeme, jak
souvisí s tzv. Leonardovými páry (dvojice operátor· ve speciálním tvaru) a jak lze z této
korespondence odvodit n¥které jejich d·leºité vlastnosti (t°í£lenná rekurence, diferen£ní
rovnice, relace ortogonality a podobn¥). Nakonec ukáºeme, jak lze Leonardovy páry, a
tím i posloupnosti ortogonálních polynom·, získat z klasi�kace reprezentací n¥kterých
algeber.

Spektrální teorie pro metamateriály
Filip Hloºek

Abstrakt: Seznámíme se s metamateriály � materiály se záporným indexem lomu, jejich
objevením a moºnými zp·soby jejich vyuºití. Speciáln¥ se zam¥°íme na zp·sob realizace
neviditelnosti, kterou metamateriály teoreticky umoº¬ují. Podíváme se na obtíºe p°i
konstrukci plá²t¥ neviditelnosti (praktické i teoretické) a pokusíme se o popis pomocí
spektrální teorie.

Úvod do neomezených operátor·
Tomá² Kalvoda, Petra Ko²´áková

Abstrakt: Tato úvodní p°edná²ka si klade za cíl p°ehledn¥ probrat základní pojmy týka-
jící se neomezených operátor· na Hilbertových prostorech. Budeme se v¥novat uzáv¥ru
operátoru, sdruºenému operátoru a spektru uzav°eného operátoru. Probírané pojmy
budeme demonstrovat na zajímavých p°íkladech.
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Robustnost Turingova modelu
Michal Kozák

Abstrakt: Turing·v model je hojn¥ pouºívaným nástrojem k popsání vzniku pros-
torových struktur jev· v p°írod¥. I p°es to, ºe výsledky o£ividn¥ korespondují s reálnými
p°ípady, z·stává otázka, zda-li je tento model dostate£n¥ robustní (vzhledem k malým
odchylkám daných nap°íklad chybou m¥°ení nebo mírou idealizace jevu), a tedy vhodný
ke v²em aplikacím, ke kterým se pouºívá. Na této p°edná²ce bude Turing·v model ne-
jd°íve krátce p°edstaven, poté diskutována robustnost vzhledem k p°idání malé advekce
nebo prostorové závislosti koe�cient·.

Repér pro prostorové k°ivky, jenº funguje vºdy
David Krej£i°ík

Abstrakt: Ukáºeme, ºe existuje více zp·sob·, jak p°irozen¥ popsat pohyb cestovatele
po k°ivce v prostoru, a ºe mén¥ známý repér de�novaný paralelním p°enosem má oproti
Frenetovu popisu zna£né výhody.

O pseudospektru harmonického oscilátoru s imaginárním kubickým potenciálem
Radek Novák

Abstrakt: V této prezentaci se budeme zabývat studiem Schrödingerova operátoru
s potenciálem daným sumou potenciálu harmonického oscilátoru a imaginárního kubick-
ého oscilátoru a zam¥°íme se na jeho pseudospektrální vlastnosti. Shrneme dosavadní
výsledky o tomto operátoru a zd·razníme d·leºitost studia jeho pseudospektrálních vlast-
ností. Tyto budeme zkoumat s vyuºitím ²kálovacích technik a semiklasických metod.
Dokáºeme existenci pseudovlastních hodnot velmi vzdálených od spektra, coº v d·sledku
vede k nestabilit¥ operátoru v·£i malým poruchám a vylu£uje moºnost, ºe by se op-
erátor omezenou transformací s omezenou inverzí dal p°evést na samosdruºený operá-
tor. Ukáºeme, ºe vlastní funkce operátoru tvo°í hustou mnoºinu v Hilbertov¥ prostoru
kvadraticky integrabilních funkcí, av²ak netvo°í Schauderovu bázi.

3



Remarks on the convergence of pseudospectra
Petr Siegl

Abstrakt: The pseudospectra may be de�ned using a strict or non strict inequality.
The connection between these two de�nitions is related to the question whether a linear
operator can have constant resolvent norm on an open set. We present several results
that exclude this phenomenon, in particular the new global minimum theorem. Then we
discuss the convergence of pseudospectra for operators acting in di�erent Hilbert spaces
and applications to the domain truncation method for Schrödinger operators.
The talk is based mainly on joint work with Sabine Bögli:

[1] S. Bögli, P. Siegl. Remarks on the convergence of pseudospectra. Integral Equation
Operator Theory 80 (2014), 303�321.

Kvantové procházky a kvantové vyhledávací algoritmy
Stanislav Skoupý

Abstrakt: Ve své prezentaci stru£n¥ uvedu kvantové procházky jako kvantové zobec-
n¥ní klasických procházek. Zmíním jejich stru£né vlastnosti, a jak se li²í distribuce
pravd¥podobnosti kvantové procházky od její klasické verze. P°edstavím Grover·v vyh-
ledávací algoritmus a popí²u, jak algoritmus funguje a jaké jsou odhady jeho sloºitosti.
Poté p°edstavím vyhledávací algoritmus zaloºený na kvantové procházce a op¥t ho roze-
beru z hlediska sloºitosti. Nakonec stru£n¥ porovnám oba typy algoritm· a shrnu ne-
jd·leºit¥j²í rozdíly.

Princip minimaxu a aplikace
Vojt¥ch �míd

Abstrakt: Odvodíme varia£ní formulky charakterisující vlastní hodnoty samos-
druºených operátor· na kone£n¥ dimensionálních vektorových prostorech. Jako aplikaci
odvodíme princip monotonicity a Weyl·v teorém.
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Ising·v spinový model
Franti²ek �tampach

Abstrakt: V p°edná²ce p°edstavíme dnes jiº klasický model statistické fyziky popisu-
jící dynamiku systému £ástic interagujících s nejbliº²ími sousedy. Matematicky p°ed-
stavuje Ising·v model Markov·v °et¥zec, a proto hlavní matematickým aparátem pro
jeho studium je teorie náhodných proces·. Ukáºeme si ale, ºe pro úplný popis dynamiky
systému je nutná také spektrální analýza lineárních operátor·. V p°edná²ce bude kladen
d·raz na rigorózní matematickou formulaci modelu. Ukáºeme si konkrétní p°íklady pro
nejjednodu²²í situace a nazna£íme roli Jacobiho matic v modelech s tzv. Glauberovou
dynamikou. P°edná²ka bude spí²e p°ehledová a je ur£ena pro neexperty.

Úvod do teorie ortogonálních polynom·
Pavel �´oví£ek

Abstrakt: Cílem p°edná²ky je podat stru£ný nástin základ· teorie ortogonálních
polynom·. V p°ehledu jsou p°ipomenuty klasické ortogonální polynomy. Dále jsou
de�novány momentový funkcionál a ortogonální polynomiální posloupnost. Je zaveden
pojem fundamentálního rekurentního vztahu a zformulována základní Favardova v¥ta.
Rovn¥º jsou zmín¥ny vlastnosti nul ortogonální polynomiální posloupnosti. Je rozebrán
Hamburger·v momentový problém a související výsledky jako je kriterium existence jed-
nozna£ného °e²ení (deterministický p°ípad). V p°ípad¥ nedeterministickém je vysv¥tlena
Nevanlinnova parametrizace v²ech °e²ení. Rovn¥º je zmín¥na souvislost s Jacobiho
maticemi. Podle £asových moºností m·ºe být nazna£ena souvislot s teorií °et¥zových
zlomk· a zformulována v¥ta o Gaussov¥ kvadratu°e. Jako p°íklad ortogonálních
polynom·, které nejsou odvozeny coby °e²ení ur£ité diferenciální rovnice druhého °ádu,
lze uvést Lommelovy polynomy.

[1] N.I Akhiezer: "The Classical Moment Problem and Some Related Questions in Anal-
ysis", (Oliver and Boyd, Edinburgh, 1965)
[2] T.S. Chihara: "An Introduction to Orthogonal Polynomials", (Gordon and Breach,
Science Publishers, New York, 1978)
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Magnetické Laplaciány s absolutn¥ spojitým spektrem
Mat¥j Tu²ek

Abstrakt: V roce 1985 p°edstavil Akira Iwatsuka n¥kolik zajímavých
Schrödingerovských operátor·, jejichº spektrum je £ist¥ absolutn¥ spojité. V p°edná²ce
shrnu Iwatsukovy proslulé výsledky, výsledky autor· na jeho práci navazujících a
p°ipojím i n¥kolik nových výsledk· vlastních, které jsem získal ve spolupráci s Pavlem
Exnerem.

�ízená klasi�kace sí´ového provozu
Patrik Urban

Abstrakt: Prezentace bude v¥nována pouºití standardních klasi�ka£ních algoritm· k vy-
tvo°ení data-driven algoritm· slouºících ke klasi�kaci sí´ového provozu. Konkrétn¥ se
bude jednat o pouºití takovýchto algoritm· k rozeznání video streaming p°enos·. V rámci
tohoto bude video p°enos popsán na základ¥ proxy log· a budou diskutovány r·zné p°ís-
tupy ke klasi�kaci (statistický/behaviorální). Bude ukázáno porovnání více standardních
klasi�ka£ních algoritm· (SVM,LDA) a provedena diskuse výsledk·.

Entropické relace neur£itosti
Daniel Va²ata

Abstrakt: Heisenbergovy relace neur£itosti pro polohu a hybnost p°edstavují d·leºitý
princip kvantové mechaniky. Jsou formulovány jako spodní mez hodnoty sou£inu rozptyl·
vlnové funkce a její Fourierovy transformace. Zajímavou alternativou t¥chto relací jsou
entropické relace neur£itosti formulované pomocí informa£ní (Shannonovy) entropie.
Tyto relace si v p°edná²ce odvodíme a ukáºeme jejich vztah ke klasickým Heisenber-
govým relacím.

Frenet·v repér prostorových k°ivek a kdy to nefunguje
Kate°ina Zahradová

Abstrakt: Odvodíme Frenetovy formulky pro k°ivky v t°ídimensionálním euklidovském
prostoru a ukáºeme p°íklady k°ivek, pro n¥º Frenet·v repér neexistuje.

6


