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Shrnutí obsahu práce 
 
Vibrační dynamiku molekuly po srážce s elektronem lze teoreticky popsat integro-diferenciální 
rovnicí, v níž neznámou je vibrační vlnová funkce dočasně vzniklého anionu. Počet nezávislých 
proměnných je daný počtem vibračních stupňů volnosti, který roste rychle s velikostí molekuly. 
Rozvojem do báze se rovnice převede na velkou soustavu rovnic s řídkou, komplexní symetrickou 
(ne hermitovskou) maticí. Uchazečka se v úvodu práce pokouší shrnout toto fyzikální pozadí svojí 
práce, která potom spočívá především v testování různých iteračních metod pro řešení výsledné 
soustavy rovnic. Pro toto testování je zvolen jeden konkrétní model molekuly se dvěma stupni 
volnosti, který odpovídá zatím poměrně malým maticím, ale v budoucnu doufáme, že otestované 
metody by mohly fungovat pro problémy větší dimenze. Studentka srovnává zvolené metody 
z hlediska výpočetního času a rychlosti konvergence, dále je srovnává s některými přímými 
metodami a pokouší se také otestovat vhodné předpodmínění problému. 

 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.  Fyzikální pozadí práce je velmi obtížné a odpovídá svou náročností a kontextem 

spíše doktorskému studiu. Původně jsem zamýšlel řešiteli práce prostě předhodit výslednou 
soustavu lineárních rovnic a nechat jej otestovat metody pro její řešení. Velmi si cením toho, 
že studentka nakonec v rešeršní části napsala poměrně obšírný úvod do tématu a ukázala 
odvození řešené soustavy lineárních rovnic z původní soustavy integro-diferenciálních rovnic. 
Zadáním práce pak byla volba vhodných iteračních metod a jejich otestování na modelovém 
problému, čehož se řešitelka zhostila velmi pečlivě a úspěšně.  

Vlastní příspěvek.  Rešeršní část práce o fyzikálním pozadí problému vychází z mých pokynů, 
ale je zpracována autorkou samostatně. Část týkající se výkladu iteračních metod a jejich 
testování je pak již zcela samostatný výsledek práce Martiny Šarmanové. Nejenže si sama 
v literatuře vyhledala potřebné metody, ale rovněž je samostatně v práci vyložila a napsala 
vlastní programy v jazyce FORTRAN 90 pro jejich implementaci. Nakonec vytipovala metody 
pro danou třídu problémů nejvhodnější. 

Matematická úroveň.  V úvodní rešeršní části práce autorka musela bojovat s rozdílnými nároky 
na úroveň matematické rigoróznosti fyzikálních textů, z nichž čerpala, a na obvyklou úroveň 
matematických textů. Přitom se snažila překlenout obtížná místa a tlačila mne k hledání 
přesnějších formulací při vysvětlování fyzikálního pozadí. Část věnovaná iteračním metodám 
je její vlastní práce formulovaná samostatně na základě časopiseckých publikací. 
S matematickou rigorózností obou částí jsem spokojen. 

Práce se zdroji.  Autorka správně cituje použité zdroje v přiměřeném rozsahu. Výsledný výklad 
není překladem nebo přeformulováním zdrojů, ale snahou o vlastní výklad problematiky. 

Formální úprava.  Dle mého názoru je formální a grafická úroveň práce velmi vysoká. 
V současné době si nejsem vědom, žádných překlepů ani vážnějších nedostatků. 

 

Připomínky a otázky 
 
Nemám žádné otázky k obhajobě, ale rád bych na závěr zdůraznil, že s prací Martiny Šarmanové, 
s její samostatností a pečlivostí jsem byl po celou dobu velmi spokojen. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Závěr 
 
Práci považuji za vynikající a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci. 
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