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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Téma této bakalářské práce navazuje na projekt, v němž jsme se snažili ukázat, zda molekula 
navázaná na povrch pevné látky se může chovat podobným způsobem jako hračka „rattleback“, 
jejíž chování odporuje elementární mechanické intuici a zdánlivě též zákonu zachování momentu 
hybnosti. Spolu s panem Bačo jsme skutečně navrhli teoretický model takové molekuly v rámci 
klasické mechaniky. V této bakalářské práci pak šlo o kvantování pohybu pro tento model. 
S intenzivním řešením tématu jsme bohužel začali dosti pozdě. Ačkoli pan Bačo nakonec úspěšně 
a do značné míry samostatně zvládl odvodit maticové elementy hamiltoniánu a program hledající 
jeho spektrum, neměli jsme dostatek času na diskusi samotných výsledků. V týdnu před 
odevzdáním práce jsem panu kolegovi navrhoval, aby zvážil odklad odevzdání práce, ale on se 
rozhodl práci na základě mých podrobných připomínek urychleně dokončit. Na výsledné podobě 
práce, jejíž finální verzi jsem před odevzdáním neměl možnost již korigovat, se tento spěch 
bohužel značně podepsal. Přesto doporučuji práci uznat jako bakalářskou. K její podobě mám však 
značné množství připomínek (ty podstatné jsou stručně shrnuty níže) a práci navrhuji hodnotit 
stupněm dobře.   
 

 
Prvním podstatným nedostatkem, znesnadňujícím porozumění práce pro čtenáře neseznámeného 
jinak s tématem, je příliš stručný úvod shrnující předchozí studentský projekt. Na místě by byl 
obrázek ukazující, jakou molekulu máme na mysli, jak je na povrchu orientována a jak značíme 
úhly. Popis úhlů a motivace odvození modelu je v této úvodní kapitole také podán nepříliš jasně. 
Také se píše o lineárním harmonickém potenciálu, ale potenciál pro kývání molekuly na povrchu, 
je motivován spíše matematickým kyvadlem. Při přechodu od rovnice (1.2) k (1.3) vůbec 
nepotřebujeme přiblížení malých kmitů jak se v příslušném odstavci tvrdí. 
 
V kapitole druhé je několik spíše kosmetických nedostatků (například došlo k přeznačení úhlů 
z první kapitoly, bázové funkce se jednou značí dvěma indexy j,k dále potom správněji třemi 
j,k,m). Vážnějším nedostatkem je chyba ve vzorci (2.12), kde je dle mého nesprávně započteno 
zmíněné normování Wignerových funkcí ve členech, které vznikly z potenciálu.  
 
Ve třetí kapitole není dobře uspořádán výklad. Použité hodnoty parametrů se objeví až v tabulce 
3.3 ačkoli se používají už v dřívějších testech a čtenář si to musí ověřit samostatným výpočtem. 
V diskusi o hodnotách momentu setrvačnosti by bylo vhodné citovat kapitolu 1 a provést 
podrobnější výpočet, neboť v kapitole 1 je jen vzoreček pro diagonální složky tenzoru I, ale ne 
hodnoty. Také by bylo vhodné podívat se na konvergenci výsledných hodnot spektra i pro vyšší 
hladiny 
 
Nejdůležitějším nedostatkem mi připadá přílišná stručnost stěžejní kapitoly 4, kde by se měly 
diskutovat výsledky. Hodnoty energetických hladin jsou ukázány v tabulce jen pro jmax=1 a to jen 
prvních deset hladin. Více výsledků a podrobnější diskuse by byly na místě. V grafech 
prezentujících statistiku hladin a jejich popisu jsou chyby. Pomineme-li příliš malé písmo v popisu 
obr 4.1 a 4.2, není možné si nevšimnout, že například velikost boxů ΔE není v obr 4.1 rovna 0.04 
jak naznačuje text. V popise se tvrdí, že Gaussovo rozdělení v obrázku 4.1 je užší než na obr 4.2, 
ale to se zdá jen na první pohled, podrobnější pohled na osu x obou grafů ukáže, že je tomu 
naopak. U přiblížených histogramů v odstavci 4.2 není nikde uvedeno, jak je přesně natažená osa 
x. 
 
 



 
Nebudu se příliš vyjadřovat k jazykové kvalitě práce, protože práce je napsána slovenštinou a 
ačkoli mé pasivní znalosti slovenštiny jsou velmi dobré, nemám aktivní znalost slovenské 
gramatiky a pravopisu, ale v překladu abstraktu práce do angličtiny jsou drobné chyby („derivated 
equations“ místo „derived equations“ a „numerical computes“ místo „numerical computations“) 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Myslím, že uchazeč by se měl v obhajobě pokusit napravit některé nedostatky výkladu. Například 
ukázat obrázek molekuly a vysvětlit motivaci k volbě modelu. Pokusit se zjistit pro jak vysoké 
hladiny se můžeme spolehnout na hodnoty energií při volbě jmax=8 a napravit některé nedostatky 
v prezentaci grafů z kapitoly 4 zmíněné výše.  
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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