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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Bakalářská práce Mojmíra Poprockého si klade za cíl popsat matematickou a fyzikální souvislost 
mezi dvěma formálně podobnými rovnicemi, které však vedou na kvalitativně odlišná řešení: 
Schrödingerovou rovnicí a rovnicí difuze. Prvotní studentovou motivací bylo hlouběji porozumět 
nutnosti (a nevyhnutelnosti) použití komplexních čísel při popisu časového vývoje obecného 
kvantového stavu, na rozdíl od časového vývoje klasického difuzního procesu. 
 
Práce se skládá z úvodu, čtyř kapitol, závěru a čtyř dodatků. V prvních dvou kapitolách autor 
zavádí časovou Schrödingerovu rovnici, včetně forem daných jejími netriviálními 
parametrizacemi, a shrnuje základy teorie difuze. Jádro práce tvoří třetí kapitola, která ukazuje, že 
řešení Schrödingerovy rovnice lze převést na řešení vhodně zvoleného páru difuzních procesů a 
naopak. Čtvrtá kapitola pak tento vztah ilustruje na příkladu jednoduchých kvantově 
mechanických systémů (harmonický oscilátor, nekonečně hluboká jednorozměrná pravoúhlá jáma, 
potenciál ve tvaru -funkce) a jim ekvivalentních difuzních procesů. Dodatky pak rozvádějí 
techničtější aspekty teorie difuze. 
 
Student si téma práce zvolil sám a při jeho studiu a vypracování postupoval svědomitě a 
samostatně. Vyhledal si podstatnou část relevantní literatury a z vlastní iniciativy konzultoval 
další odborníky na studovanou problematiku. Přicházel s originálními nápady a neodrazovalo ho, 
když některé z nich vedly do slepých uliček. Prokazoval zaujetí tématem a touhu tématu 
porozumět, což vše je výborný předpoklad úspěšné vědecké práce. Vzniklý text je netriviálním 
shrnutím nalezených zdrojů, zejména monografií [3] a [4], doplněným o vlastní výsledky a 
výpočty (jedná se především o vztah Schrödingerovy rovnice a rovnice popisující deformaci 
pružné desky v části 1.3 a příkladů ve 4. kapitole). 
 
Na práci se bohužel negativně podepsalo to, že byla psána v časové tísni. Zejména v 2. a 3. 
kapitole jsou pasáže, ve kterých je výklad veden místy neobratně a nevyváženě, takže může být 
pro čtenáře obtížné text sledovat (podrobnosti jsou v posudku oponenta). Za sebe jako vedoucího 
však na základě pravidelných konzultací se studentem mohu říci, že jeho porozumění tématu je 
hlubší, než jak se mu nakonec podařilo jej vtělit do předkládané práce. Věřím, že při dostatku času 
by student byl nedostatky napravil. 
 
I přes uvedené formální nedostatky je práce Mojmíra Poprockého relevantní a pojednává 
přístupným způsobem o obtížném tématu. Doporučuji ji uznat jako bakalářskou a hodnotit 
stupněm velmi dobře. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
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