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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Teoretický popis průchodu nabitých iontů grafenem představuje velice komplikovaný problém se 
spoustou rozličných problémů, které je potřeba uvážit a jde o teoretickou práci zahrnující 
kvantovou teorii rozptylu, teorii pevných látek a statistickou fyziku. Přesto jsem si dovolil zadat 
toto téma jako bakalářskou práci s vědomím toho, že si vybereme jeden nebo několik dílčích 
aspektů tohoto problému a zaměříme se na jeden nebo několik jednoduchých modelů 
inspirovaných tímto komplikovaným problémem.  
 
Pan Ondrašek se pustil do problému s nadšením a v počátcích práce udělal poměrně velký pokrok 
ve výpočtech a svoje přirozeně pomalejší tempo kompenzoval důkladností a často mě překvapoval 
hubšími otázkami k problému v detailech, které jsem se snažil pro účely bakalářské práce 
zjednodušit. Později se bohužel musel vyrovnat se studijními problémy a práce na tomto tématu 
delší dobu stála a výsledný text vznikl velice rychle těsně před odevzdáním. Druhou část práce 
jsem proto před odevzdáním neměl vůbec možnost korigovat, což je škoda, protože bychom 
společně vychytali mnoho problémů, které současná verze má.  
 
Konkrétně k bakalářské práci. Pan Ondrašek napsal stručný, ale pěkný úvod k problému a nastínil 
podstatu prvního použitého modelu, který vyřešil numericky přesně a také analyticky v prvním 
řádu poruchové teorie. Tuto část práce hodnotím velmi dobře. Trochu detailněji mohl rozebrat 
numerickou konvergenci, v tabulce 1.1 je příliš málo desetinných míst, aby člověk posoudil 
rychlost konvergence. Pro obrázky 1.1 a 1.2 měl volit jiný výřez, aby byla lépe patrná oblast, kde 
se něco děje.  
V části dvě vysvětlil použitý model, ale diskuse výsledků je udělána nešikovně. V obrázku 2.1 by 
se opět chtělo zaměřit na oblast okolí t=0, kde se odehrává veškerý přenos náboje a energie a 
v obrázku 2.2 by měly být spíše odchylky od hodnoty p=1. Obrázek 2.3 je v podstatě zbytečný 
protože ukazuje jen počáteční energii, skutečné výsledky (rozdíl energie) jsou v obrázku 2.9. 
Diskuse na straně 20 trochu tápe. Myslím, že malý vliv vylepšení modelu na výsledky je jasný. Jde 
o rozdíly v časových škálách. Vibrace v našem modelu jsou moc pomalé vůči rychlosti protonu. 
Na druhé straně šlo o první nástřel a hlubším rozborem různých vibračních módů grafenu bychom 
možná našli módy rychlejší. Vůbec dynamika v druhém modelu by se dala lépe studovat 
s použitím obrázků více veličin v okolí času t=0 a kolega by také lépe pochopil poněkud paradoxní 
přírůstek energie. Také studium konvergence použité metody by se mělo udělat trochu důkladněji.  
 
Závěrečná diskuse na stranách 21 a 22 je už v pořádku, až na odstavec na straně 22 vracející se 
k výše zmíněnému problému.   
 
Plně doporučuji uznat práci jako bakalářskou. Navrhuji práci hodnotit stupněm velmi dobře 
nebo dobře podle toho jestli se kolegovi Ondraškovi podaří v obhajobě lépe reprezentovat 
výsledná data.  
 
V Praze 6. 9. 2019 
 
                                                                                                               Martin Čížek 


