
TEORETICKÁ FYZIKA 

Metódy poľovo-teoretickej renormalizačnej grupy v stochastickej dynamike: 
Štúdium nerovnovážnych procesov  s premenným počtom častíc  
školiteľ: prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.  
konzultant:  RNDr.  Tomáš Lučivjanský, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: V posledných rokoch nadobudla značný význam interdisciplinárna oblasť 
výskumu zaoberajúca sa reakčno-difúznymi modelmi. Takéto modely možno použiť na 
opis rôznorodých javov akými sú napr. šírenie porúch v materiáli, vývoj infekcií v 
biologických systémoch, alebo aj politických názorov. Okrem spomínaných modelov bude 
pozornosť venovaná aj problému aktívnej hmoty, ktorý predstavuje netriviálnu aplikáciu 
myšlienok fázových prechodov na isté biologické systémy. Hlavná pozornosť bude 
zameraná na  výskum chemických reakcií rôznych typov a perkolácie.  Dynamika 
procesov s premenným počtom agentov je opísaná pomocou riadiacich rovníc pre 
pravdepodobnosti, ktoré je možné preformulovať do rovníc pre stavové vektory pomocou 
Doi mechanizmu a tieto následne transformovať ako teoreticko-poľové modely pre 
fluktuujúce polia s určitými efektívnymi účinkami. Typickým znakom týchto modelov je 
prítomnosť silných fluktuácií v kritickej oblasti, ktoré znemožňujú použitie obyčajnej 
poruchovej teórie. Je potrebné aplikovať poruchové metódy kvantovej-teórie poľa, 
funkcionálneho integrovania a renormalizačnej grupy.    Pomocou nich by sa preskúmali 
dané účinky s cieľom identifikácie zaujímavého makroskopického správania. Z praktického 
hľadiska by podobne ako v teórii kritických javov boli študované univerzálne veličiny 
typu kritických indexov a počítané v rámci danej poruchovej schémy. 
 
Názov témy: Stochastická dynamika a turbulencia: Výpočet relevantných  
parametrov a anomálnych indexov vo vyšších radoch poruchovej teórie 
školiteľ: prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.  
konzultant:  RNDr.  Tomáš Lučivjanský, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Práca bude zameraná na výskum zložitých systémov klasickej fyziky 
sofistikovanými metódami kvantovej teórie poľa.  Tieto systémy sú formulované ako  
stochastické modely opisujúce  širokú triedu javov. K nej  patria reakčno-difúzne javy, 
rovnovážne a nerovnovážne fázové prechody, turbulentné toky a ďalšie. Spoločným 
znakom týchto modelov je prítomnosť silných fluktuácií, ktoré znemožňujú použitie 
obyčajnej poruchovej teórie. Je potrebné aplikovať poruchové metódy kvantovej-teórie 
poľa, funkcionálneho integrovania a renormalizačnej grupy.  Z  experimentálneho hľadiska 
sú dôležitými objektami  riadiace parametre (Prandlovo číslo, skewness a flatness faktory, 
Kolmogorovská konštanta apod. ) a kritické indexy, ktoré určujú správanie sa  štatistických  
korelácií náhodných polí v oblasti veľkých mierok. Výskum v tejto oblasti dospel do štádia, 
kedy sú tieto veličiny  známe  v hlavnom priblížení. Výpočty  vo vyšších radoch poruchovej 
teórie (dvoj- a trojslučkové priblíženia) nepochybne patria  k aktuálnym úlohám v  tejto 
oblasti fyziky. Konkrétne výpočty viacslučkových Feynmanových grafov kvantovo-poľných 
modelov klasických systémov   sú náročné a vyžadujú rozpracovanie efektívnych 
numerických algoritmov, ktoré môžu byť realizované len na výkonných  počítačových 
komplexoch. Okrem dobrej znalosti základov modernej fyziky sa bude u doktoranda 
vyžadovať znalosť moderných  programovacích jazykov.        
 
Predikcia priestorovo-časových dát s využitím modelov štatistickej fyziky 
školiteľ: prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Stále sa zvyšujúci objem priestorovo-časových dát, napr. z pozorovania Zeme 
rôznymi technikami diaľkového snímania, si vyžaduje vývoj nových metód schopných 
efektívneho (často v reálnom čase) a automatizovaného spracovania, ktoré zahŕňa aj 
predikciu chýbajúcich dát. Tradičné predikčné metódy nie sú vhodné pre takéto masívne 
dáta najmä kvôli vysokej výpočtovej zložitosti ako aj iným obmedzeniam [1]. Navrhovaný 



výskum si kladie za cieľ vyvinúť stratégie pre vývoj efektívnych predikčných metód 
inšpirovaných štatisticko-fyzikálnymi modelmi [2], ktoré by boli flexibilné a vhodné pre 
automatické spracovanie s využitím masívne paralelných algoritmov implementovaných na 
grafických procesoroch (GPU) [3].  
 
Viazané magnóny ako dôsledok deštruktívnej kvantovej interferencie frustrovaných 
Heisenbergových a Hubbardových modelov 
školiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Geometrická spinová frustrácia kvantových Heisenbergových a Hubbardových 
modelov môže za určitých okolností viesť k vzniku nezvyčajných viazaných kvantových 
stavov známych ako lokalizované magnóny. Dizertačná práca bude venovaná 
teoretickému štúdiu vybraných frustrovaných kvantových Heisenbergových 
a Hubbardových modelov, ktorých nízkoteplotné správanie vďaka viazaným stavom 
s charakterom lokalizovaných magnónov možno opísať klasickými modelmi mriežkových 
plynov. 
 
Teoretické štúdium fázovej separácie binárnych a ternárnych kvapalných zmesí 
školiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Fázová separácia binárnych a ternárnych kvapalných zmesí bude skúmaná 
prostredníctvom mriežkovo-štatistických modelov. Hlavný dôraz bude kladený na 
započítanie mnohočasticových interakcií, ktoré môžu hrať rozhodujúcu úlohu pri možnom 
vzniku neuniverzálneho kritického správania. Okrem toho sa v dizertačnej práci 
zameriame na problém reentrantnej miešateľnosti niektorých binárnych a ternárnych 
kvapalných zmesí, správanie ktorých je značne ovplyvnené silami silne závisiacimi od 
priestorovej orientácie častíc (napr. vodíkové väzby). 
 
Štúdium elektrónových vlastností grafenových oniónov s reaktívným atómom vnútri  
školiteľ: RNDr. Richard Pinčák, PhD. – EVI: ÚEF SAV Košice 
forma štúdia: denná (ÚEF SAV Košice) 
Anotácia: Metódami kvantovej teórie a štatistickej fyziky budú študované rôzne druhy 
grafénových oniónov. Konkrétne onióny C20@C80, C60@C240 a C240@C540 budú 
vybrané ako predmety základného štúdia, pretože patria k najstabilnejším oniónom. Ale aj 
tieto fullerény majú rôzne priemery, náboje a tiež elektrónové vlastnosti, takže na ich 
príklade môžeme urobiť viac záverov pre onióny s podobným vnútorným a vonkajším 
plášťom. Jednotlivé reaktívne atómy ako Ni, Fe a Co sú zabudované do vnútra každého z 
týchto fullerénov (Obrázok 1). Cieľom tohoto štúdia je nájsť nové stabilné oniónové 
śtruktúry s vhodnými elektrónovými vlastnosťami, ktoré vyžaduje nanopriemysel. Základne 
teórie a prístupy k riešeniu danej témy bez reaktívneho atómu vnútri sú publikované v 
prácach [1-3]. 

 

Obr. 1. Atómová štruktúra oniónov a) C20@C80+Ni; b) C60@C240+Fe; c) C240@C540+Co 



 

 

 


