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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Uchazeč nastudoval základy metod používaných v kvantové chemii a aplikoval je na výpočty 

potenciálových křivek molekul BeH, OH a jejich aniontů. Provedené výpočty jsou prvním krokem 

při popisu srážek elektronů s těmito molekulami. Obdržené výsledky budou použity v následných 

R-maticových výpočtech rozptylu elektronů na pevných jádrech a také pro jadernou dynamiku při 

těchto procesech. 

 

Práce je napsána přehledně a jazyková i grafická úroveň je velmi dobrá, i když by bylo např.  

vhodné označit v obrázcích jednotlivé potenciálové křivky příslušným molekulovým termem 

apod. Také některé testovací potenciálové křivky obsahují drobné nespojitosti, které by 

pravděpodobně bylo možné odstranit vhodným nastavením kvantově chemických výpočtů, avšak 

hlavní výsledky, které se budou používat v následných rozptylových výpočtech, jsou v pořádku. 

 

Původním cílem práce bylo i využití získaných výsledků k následným R-maticovým rozptylovým 

výpočtům, avšak tyto výpočty se ukázali být pro studované molekuly velice časově náročné a 

vyžadují pokročilé zkušenosti s používáním R-maticových kódů, takže se k nim již uchazeč 

z časových důvodů nedostal. I tak považuji rozsah výsledků v práci uvedených za dostačující a 

navrhuji ji uznat jako bakalářskou práci.  

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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