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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Bakalářská práce p. Davida Vokrouhlického (dále řešitele) se zabývá problémem delokalizace 
elektronových stavů v průběhu pulsní excitace vícehladinového kvantového systému, 



motivovaného přírodními fotosyntetickými anténami bakterií a rostlin. Klade si za cíl vytvoření 
algoritmu, který dokáže z analýzy dynamiky systému krátce po pulsní excitaci (tj. ještě v průběhu 
procesu dekoherence) identifikovat tzv. preferovanou bázi stavů systému, tedy tu, ve které je 
dynamika populací stavů nezávislá od tzv. koherenčních elementů matice hustoty (které mizí 
v důsledku dekoherence).  Určením této báze lze ohodnotit, do jaké míry jsou efektivní vlastní stavy 
systému delokalizované v prostoru. Řešitel konstruuje relaxační tensor úmyslně tak, aby vedl 
systém k diagonalizaci v jiné bázi, než je báze vlastních stavů samotného elektronového 
hamiltoniánu a zkoumá pootočení preferované báze mezi bází definovanou hamiltoniánem a 
relaxačním tensorem pro různé síly relaxačního tensoru, simulujícího interakci elektronového 
systému s prostředím. 
 
Řešitel se chopil problému velmi samostatně a navrhl účinnou metodu určení preferované báze na 
základě simulací modelových dimerů a trimerů. Práce je psána velmi pěknou angličtinou, ukazuje 
schopnost orientovat se v problému a také vytýká směr, kterým by ji bylo možné a vhodné rozšířit. 
 
Podle mého názoru, předkládaná práce p. Vokrouhlického splňuje požadavky na uznání za 
bakalářskou a takto ji také doporučuji uznat s hodnocením výborně.  
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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