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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Předkládaná práce se zabývá vývojem strukturovaných řešení k úlohám v elektronické Sbírce úloh. 
Protože vlastní texty strukturovaných řešení jsou dostupné v přílohách práce, je samotná práce 
velmi stručná – na celkem cca deseti stranách obsahuje postupně kapitoly věnované historii Sbírky 
úloh a jejímu technickému řešení, stručnému popisu zpracovávaných úloh a závěrečnému shrnutí. 
Hlavním tvůrčím počinem autora jsou v přílohách přiložená strukturovaná řešení celkem 18 
vysokoškolských úloh z kvantové mechaniky zaměřených na moment hybnosti a spin. Přestože 
úlohy byly převzaty převážně ze zdrojů, které obsahují i jejich řešení, autorův přínos je netriviální 
v tom, že daná řešení (původně velmi stručná) rozpracoval do logické sekvence nápověd a jejich 
dílčích řešení, která umožní úlohu strukturovat do menších, snadněji řešitelných úkolů. Oceňuji, že 
v případech, kdy je možné řešit danou otázku úvahou, je tato úvaha provedena, ale následuje po ní 
také rigorózní matematické ověření. Strukturování nápověd považuji za adekvátně zvolené, řešení 
jsou přiměřeně detailní. Autor vládně kultivovaným a na bakalářskou práci fyzikálně přesným 
jazykem, texty jsou dobře srozumitelné a typograficky korektní, s minimem pravopisných chyb. 
Po terminologické stránce bych upozornil na dvě opakující se vyjádření: 

1. Definici střední hodnoty využívá autor ve tvaru, který je možné aplikovat pouze pro 
normované vlnové funkce – tento (byť ve všech úlohách splněný) předpoklad nikde zmíněn 
není. 

2. Autor používá formulaci „složky spinu splňují stejné komutační relace…“ – ačkoliv jde 
o obecně srozumitelné tvrzení, korektnější by bylo hovořit o složkách operátoru spinu, které 
do komutátorů vstupují. 

Níže pak uvádím dílčí poznámky k textu práce a k řešení některých konkrétních úloh: 

• Str. 3, ř. 9: Spolupracující institucí byla univerzita v Toruni, nikoliv v Krakově. 

• Úloha 4328: Poznámka v závěru zadání by dávala lepší smysl v komentáři – zde ještě není 
zřejmé, v čem experimentální výsledek situaci „zhoršuje“. Dále považuji za nadbytečné 
provádět v úloze výpočet momentu setrvačnosti koule – cíl úlohy je zcela jiný, než rigorózně 
dokazovat vztah ze středoškolské mechaniky, řešení se zbytečně protahuje. V odpovědi je 
pak jeden z mála překlepů v rámci celé práce („něž“). 

• Úloha 4330: V poznámce v závěru řešení a) je reálnost středních hodnot demonstrována 
u operátoru �̂�𝑆𝑧𝑧, kde je ale triviálně zřejmá; viděl bych větší smysl poukázat na reálnost 
středních hodnot u  �̂�𝑆𝑥𝑥 a  �̂�𝑆𝑦𝑦, kde je třeba uplatnit znalosti o vlastnostech komplexního 
sdružení. 

• Úloha 4332: Již v části a) se využívá dosazení obecného stavu 𝜓𝜓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛, který je zmíněn až 
v části zadání b) – navrhuji ho zmínit již v zadání části a). Jinak bych v této úloze velmi 
zvážil, zda (s výjimkou části Nápověda) od začátku nepoužívat přímo operátory 𝐿𝐿�𝑧𝑧 a 𝑥𝑥�2 
namísto abstraktního označení �̂�𝐴 a 𝐵𝐵� , které zejména v řešení b) způsobuje zmatečný zápis, 
když se textem prolínají obě značení současně. 

• Úloha 4333: V prvním řádku řešení a) chybí na konci „i“. 

• Úloha 4334: V části řešení j)-l) je nesprávné vyjádření „komutátorů všech souřadnic“ – 
nejde ovšem o komutátory souřadnic, ale komutátory složek operátoru momentu hybnosti 
a souřadnic. (Stávající znění se navíc dá interpretovat tak, jako by všechny souřadnice 
vstupovaly do jediného komutátoru.) 



• Úloha 4361: Aktuální nápověda 3 by dle mého názoru lepé plnila svoji funkci hned v úvodu, 
jako první nápověda, neboť porozumění zápisu stavu je nutné pro řešení všech zbylých částí 
úlohy. V řešení nápovědy 2 se omylem změní označení vlnové funkce z 𝜓𝜓 na 𝜒𝜒 (srovnej 
s úlohou 4365). Dále v části „Klasický model“ najdeme vyjádření „integrujeme funkci sinus 
přes její periodu“, ve skutečnosti ale integrujeme funkci kosinus. 

• Úloha 4365: Překlep v poznámce v řešení a) – „protže“. 
 
Práci považuji za kvalitně zpracovanou a jednoznačně doporučuji uznat ji jako práci bakalářskou. 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1) V mnoha úlohách se opakuje popis některých jednoduchých rutinních procedur (jak se 
počítá střední hodnota, jak se počítá skalární součin, jak vypadají operátory v maticové 
„reprezentaci“, jak se určují vlastní čísla apod.). Alternativou ke zvolenému přístupu by bylo 
tyto procedury shrnout do jediné cvičné úlohy a na její části pak odkazovat (tak jako 
v případě komutačních relací zpracovaných v úloze 4334). Kde vidí autor přednosti 
a nevýhody takového přístupu a zvažoval jej? 

 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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