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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Výpočet odezvy nanokrystalů na vnější elektromagnetické nízkofrekvenční pole na úrovni kvantové 

mechaniky v zásadě nepředstavuje velký problém a je to téma již několik let celkem dobře popsané. 

Existující model ale trpí jedním nedostatkem: je formulovaný pro elektrony s nenulovou efektivní 

hmotností, a proto není aplikovatelný na celou třídu materiálů, kde Fermiho mez leží v oblasti lineární 

disperze elektronových stavů (tudíž s nulovou efektivní hmotností). 

 

Zadaná bakalářská práce proto na známý model navazuje a snahou je formulovat jeho rozšíření i na 

nehmotné částice, konkrétně na odezvu elektronů v grafenu. Zdánlivě by stačilo pouze předefinovat a 

vypočítat operátor proudu tak, aby neobsahoval efektivní hmotnost, ve skutečnosti je problém o něco 

složitější. Výpočet vlastních stavů elektronu v potenciálové jámě je zesložitěný netriviální okrajovou 

podmínkou: běžnou okrajovou podmínku pro hmotné částice totiž nelze splnit kvůli struktuře vlnové 

funkce, což je v bakalářské práci také ukázáno. Okrajové podmínce a nalezení vlastních stavů je tak 

věnovaná většina rozsahu práce. 

 

Zpětně nahléhnuto výsledný text obsahuje přímočaré výpočty, na druhou stranu k jejich dosažení 

musel D. Spitzkopf samostatně pochopit dílčí věci z relativistické kvantové mechaniky a fyziky 

pevných látek, což je úroveň vyšší než běžná ve třetím roku studia na MFF. Velmi si cením toho, že na 

bakalářské práci pracoval svědomitě a s nemalým úsilím a díky tomu se podařilo na pracoviště přinést 

know-how pro teoretický popis nové třídy materiálů. Na druhou stranu je škoda, že velké množství 

věcí zůstalo nedotažených, grafická úprava práce je asi nejzřetelnější projev. Nedůslednost se 

markantně projevila i během počítání a bylo třeba často zpětně opravovat významné chyby, které byly 

způsobeny často jenom přehlédnutím nebo bezhlavou aplikací převzatého vzorce, u kterého si autor 

nerozmyslel, co rovnice znamená a co má dosadit do výrazu za veličiny. Nakonec tak práce působí 

nedotaženě a já ji tak i kvůli grafické prezentaci a množství překlepů musím hodnotit. 
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