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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

V této práci se uchazeč zabýval studiem dvou jednoduchých kvantových modelů průletu protonu 

grafenem, v jejichž rámci určoval pravděpodobnost záchytu elektronu na prolétávajícím protonu. 

První model uvažuje pouze přeskok elektronu mezi dvěma stavy v závislosti na vzdálenosti 

klasicky popsaného protonu od grafenu a v druhém modelu byly navíc zahrnuty případné kmity 

grafenu, také na klasické úrovni. Přestože oba modely daný problém příliš zjednodušují, aby bylo 

možné porovnat výsledky přímo s experimentem, umožňují alespoň studovat vliv určitých 

zanedbání na hledanou pravděpodobnost záchytu elektronu a jsou rozumnými modely pro první 

seznámení s danou problematikou. 

 

Oba modely a jejich předpoklady jsou v práci jasně popsány, ale jejich numerické řešení a diskuze 

výsledků mají jisté nedostatky, kterým bylo možné se vyhnout, pokud by uchazeč věnoval řešení 

studovaného problému více času. Numerické výsledky, zvláště v druhé kapitole, nejsou podle mne 

dostatečně přesné, přestože z numerického hlediska nejde o náročnou úlohu. Řekl bych, že 

zvolený integrační časový krok pro zvolenou numerickou metodu, parametry modelu a počáteční 

podmínky není dostačující, což se pravděpodobně projevilo v nezachovávající se celkové energii 

systému. Tento nedostatek v důsledku znemožňuje provést spolehlivé porovnání obou modelů. 

 

Dále bych práci vytkl nedostatečné porovnání studovaných modelů. Výsledky jsou ukázány jen pro 

jednu konkrétní volbu parametrů, přitom pro objektivní srovnání by bylo vhodné ukázat, jak se 

oba modely chovají např. pro různě silnou interakci mezi protonem a grafenem apod. 

 

Pokud jde o jazykovou úroveň práce, tak je poměrně dobrá, ovšem pokud jde o grafickou stránku 

práce, mám jisté výhrady k prezentaci některých dat. V tabulkách 1.1 a 2.1, kde je ukázána 

konvergence numerických výsledků vzhledem k počtu integračních bodů N, by bylo vhodné ukázat 

jednak více veličin (např. celkovou energii na konci integrace, která by se měla zachovávat) a dále 

více desetinných míst, aby byla rychlost konvergence lépe vidět. Také v tabulce 3.1, kde jsou 

porovnávány oba modely, by bylo dobré ukázat více desetinných míst pro lepší posouzení rozdílů.  

Dále na všech obrázcích ukazujících závislost některých veličin na čase by stačilo ukázat pouze 

„zajímavou“ část, neboť se veškeré změny odehrávají na velmi krátkém časovém intervalu okolo 

počátku. A nakonec bych doporučil u obrázků, kde jsou ukázány téměř konstantní veličiny (obr. 

1.2, 2.2, 2.3 a 2.5), ukázat rozdíl od počáteční hodnoty, aby bylo patrné, zda jde opravdu o 

konstantní veličinu či nikoli.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1) Pro numerické řešení byla zvolena počáteční podmínka tak, aby koeficient Cgr byl v čase 

t = 0 a.u. roven jedné, když je interakce vypnuta, a pak byly dopočítány počáteční 

podmínky zpětně do času t = -100 a.u., který je údajně dobrou volbou. Opravdu je nutné 

integrovat až z času t = -100 a.u. a do času t = 100 a.u.? Závisí fyzikální výsledky na 

konkrétní volbě koeficientů Cgr a Cgi? 

2) Z uvedených výsledků ve druhé kapitole není zcela zřejmé, že jsou hodnoty dostatečně 

zkonvergované. Ověřoval jste výsledky, především zachovávání celkové energie, i pro 

menší časový krok? 

3) V práci jsou oba modely porovnány pouze pro jedinou volbu parametrů. Pokud by příprava 

takových výsledků nebyla příliš časově náročná, bylo by užitečné ukázat porovnání 

výsledků obou modelů i pro jiné nastavení parametrů, buď pro menší efektivní hmotnost 

grafenu v druhém modelu, nebo pro silnější a dále dosahující interakci mezi protonem a 



grafenem, tj. pro takové parametry, kdy lze očekávat výraznější rozdíl ve výsledcích pro 

studované modely. 

4) Na konci třetí kapitoly jsou shrnuty nedostatky studovaných modelů. Uchazeč by mohl 

zmínit, zda dělal alespoň nějaké kvantitativní odhady toho, jak velký vliv na získané 

výsledky můžou mít jednotlivá zanedbání a co by tedy bylo vhodné do stávajícího modelu 

přidat v dalším kroku. 

 

 

 

I přes uvedené výhrady považuji předloženou práci za dostačující a doporučuji ji uznat jako 

bakalářskou.  

 

Navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře, pokud uchazeč při obhajobě uspokojivě odpoví na výše 

uvedené dotazy a ukáže případné další výsledky, které již nestihl do práce zahrnout před 

odevzdáním. Jinak bych se přiklonil ke stupni dobře. 
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