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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Práce Richarda Škultétyho se zabývá aktuálním tématem projevů kvantového chaosu v atomárních
a molekulárních systémech. V první části práce pojednáno o klasickém chaosu a o jeho kvantové
analogii z hlediska historického vývoje a jsou zadefinovány nejdůležitější pojmy. Velmi krátce
jsou též popsány nedávné experimenty, které zkoumaly projevy kvantového chaosu při srážkách
ultrachladných atomů dysprosia a erbia. Je škoda, že autor nevěnoval více místa popisu a
vysvětlení těchto experimentů, protože se na ně později odkazuje v kapitole 4. V druhé v kapitole
jsou krátce představeny matematické metody použité v bakalářské práci a třetí kapitola se
zaměřuje na popis teorie náhodných matic a jejich využití pro generování syntetických spekter
s různou mírou chaosu. Tato syntetická spektra jsou pak porovnána s reálnými systémy ve
čtvrté kapitole, jmenovitě se jedná o atomy dysprosia a disprosiové dimery. Jako kvantifikace
chaotičnosti daného systému je použita analýza pomocí Brodyho parametru. Práce má logickou
strukturu a je poměrně čtivá. Autor ukazuje řadu vlastních výsledků, které diskutuje a analyzuje.
K práci je přiložen autorem vytvořený kód pro Brodyho analýzu energetických spekter. Ačkoliv je
tento kód poměrně přehledný, bylo by lepší, kdyby obsahoval více komentářů. Práce obsahuje
řadu gramatických a poměrně velké množství stylistických chyb a nevyhnuly se jí bohužel ani
chyby formální. Například záznamy v seznamu literatury nejsou vedeny ve zcela jednotném
formátu. Celkově jsem ale s prací Richarda Škultétyho spokojená a doporučuji jí k obhajobě.
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