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St°edovací metoda pro oby£ejné diferencialní rovnice

Tomá² Kalvoda

TBA
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�asov¥ závislé Hamiltonovy operátory

Václav Ko²a°

P°edm¥tem p°ísp¥vku bude seznámení s analytickými metodami studia £asového
vývoje generovaného £asov¥ závislými Hamiltoniány.

Od Brownova pohybu p°es stabilitu hmoty aº ke
spektralní geometrii kvantových vlnovod·

David Krej£i°ík

P°edm¥tem p°ísp¥vku bude seznamení s funkcionalními nerovnostmi Hardyho
typu a jejich aplikacemi.

Birman-Schwinger·v princip

Radek Novák

P°edstavíme jednoduchou techniku slouºící k transformaci diferenciální rovnice
na integrální. Aplikujeme ji na perturbaci prahu esenciálního spektra a vy²et°ení
slab¥ vázaných stav· Hamiltoniánu −∆ + εV s komplexním potenciálem V .

Ergodická v¥ta

Helena �ediváková
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P°i zkoumání kvantových systém· s opakovanou interakcí se vyuºívá plat-
nosti tzv. ergodické v¥ty, která bude v p°ísp¥vku vyslovena a dokázána.

O Jacobiho operátorech s diskrétním spektrem,
ortogonálních polynomech a speciálních funkcích

Franti²ek �tampach

Na p°edná²ce seznámíme s postupem, jak tridiagonálnímu operátoru ur£itého
typu (obecn¥ neomezenému) p°i°adit meromorfní funkci tak, ºe její nuly jsou
práv¥ vlastní hodnoty studovaného operátoru. Ukáºeme, kdy lze tyto funkce
vyjád°it pomocí speciálních funkcí, p°edev²ím pomocí hypergeometrických
°ad a jejich q-deformací. Uvedeme n¥kolik explicitn¥ °e²itelných p°íklad· ope-
rátor· se zajímavými spektry, nap°., nehermitovské operátory s ryze reálným
spektrem.

Zbyde-li £as, ukáºeme, jak tyto funkce souvisejí s ortogonálními polynomy
a zavedeme novou t°ídu ortogonálních polynom· (dosud nepojmenovanou)
související s regulární Coulombovou vlnovou funkcí.

Efektivní hamiltoniány a Feshbach·v rozklad

Mat¥j Tu²ek

Na dvou konkrétních kvantových systémech (atom vodíku ve velmi silném
magnetickém poli, atom vodíku ve velmi tenké vrstv¥) si p°edvedeme, jak
lze úplný hamiltonián aproximovat pouze jediným prvkem jeho vhodného
rozkladu do operátorové matice (ve fyzice jde o tzv. Feshbach·v rozklad).
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One dimensional integrable quantum system with
nontrivial spectral properties

Daniel Va²ata

We introduce a simple one-dimensional quantum system on a circle with n
scale-free point interactions. The spectral equation can be explicitly derived
in terms of geometric functions. In spite of simple structure of the spectrum
its statistical properties are highly nontrivial. We present and discuss those
nontrivial properties.

Quasi-unitary maps and Schrödinger vs. Heisenberg
picture

Miloslav Znojil

TBA

4


