
  

We are young and progressive group of scientists 
studying complex theoretical problems of condensed 
matter physics 



  

Kontakt: Ing. Richard Korytár, PhD. (korytar@karlov.mff.cuni.cz)

Self-consistent random matrix ensembles
Teorie self-konzistentních náhodních matic



  

Usměrněný stochastický pohyb ve 
dvoudimenzionálních optických mřížkách

(bakalářská/diplomová práce; školitel RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.)



  

Usměrněný stochastický pohyb ve 
dvoudimenzionálních optických mřížkách

(bakalářská/diplomová práce; školitel RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.)

• Experimentálně - motivovaná práce (skupina prof. Pavla Zemánka z 
Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně) – optické mřížky

• Veliké možnosti naladění dynamického režimu v dostupném 
experimentálním uspořádání (od skoro deterministické k plně 
stochastické dynamice; 1D nebo 2D; volba protokolu naklápění...)

• Efekt rohatky („ratchet“) vedoucí k usměrnění středního pohybu 
částic v kolmém směru

• Modelování dynamiky na různých úrovních popisu:
Langevinova dynamika; (2D) Fokker-Planckova/Kramersova rovnice

• Optimalizace experimentálního uspořádání pro maximalizaci 
usměrnění 

• Realizace „optických sít“     



  

Magnetization dynamics: Coupled systems 
of nonlinear stochastic differential equations

➢ Magnetization dynamics is described by 
Landau-Lifshitz-Gilbert equation (LLG)

➢ First order stochastic differential equation 
with time dependent coefficients

➢ Modeling of magnetization dynamics in 
certain requires numerical solution

Kontakt: RNDr. Pavel Baláž, PhD (balaz@karlov.mff.cuni.cz)



  

Multiscale modeling

➢ Different important features on different time and space scales
➢ Atomistic spin dynamics, micromagnetic simulations, macrospcopic models

What do we need?

➢ Development of efficient methods for solving LLG under various conditions
➢ Solving semianalitical models (matrix diagonalization, solving large systems of 

linear equations)
➢ Data analysis (correlation functions, bifurcation diagrams, Poincare maps, ...)

Kontakt: RNDr. Pavel Baláž, PhD (balaz@karlov.mff.cuni.cz)



  

Benefits
➢ Participation in scientific projects
➢ Possibility of part employment
➢ Possibility of being a coauthor of research publications
➢ Worldwide collaborations
➢ Work on large scale supercomputing facilities

More information: http://theory.kfkl.cz

Visit us:
Ke Karlovu 5
Praha 2

All projects: http://theory.kfkl.cz/students_projects.php
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