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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 



 
Uchazeč ve své práci nejprve shrnul základy teorie rozptylu a Gurvitzovy metody pro hledání 
polohy a šířky úzkých rezonancí pro potenciály s bariérou. Poté aplikoval Gurvitzovu metodu na 
dva analyticky řešitelné sféricky symetrické problémy a rozšířil tuto metodu na jednorozměrný 
problém s nesymetrickým potenciálem. Stručně se zmínil též o použití na trojrozměrný problém 
s osově symetrickým potenciálem. 
 
Přestože se uchazeč nedostal k numerickým aplikacím Gurvitzovy metody, práce obsahuje řadu 
analytických výsledků, které lze využít pro testování programů pro výpočet parametrů rezonancí. 
Rozsah práce je přiměřený na bakalářskou práci, ovšem vytkl bych uchazeči příliš stručnou, nebo 
téměř žádnou diskuzi použitých aproximací a obdržených výsledků.  
 
Při odvození Gurvitzových vzorců pro posunutí a šířku rezonance, které jsou později aplikovány 
na analyticky řešitelné problémy, jsou použity jisté aproximace (viz vzorce (2.27) a (2.31)) ve 
shodě s Gurvitzem, které by si zasloužily bližší komentář a uvedení podmínek, za kterých lze 
očekávat jejich platnost. Totéž bych očekával v případě analyticky řešitelných příkladů, kde by 
bylo vhodné uvést, pro jaké parametry potenciálů je obdržený výsledek pro šířku rezonance 
dobrou aproximací, zvláště když je určena pouhým dosazením do zmíněných přibližných vzorců. 
 
Jediná část práce (kap. 4.4) věnovaná porovnání analyticky určených parametrů rezonancí pomocí 
Gurvitzovy přibližné metody s numerickými výsledky získanými pomocí programu využívajícího 
komplexní škálování by si zasloužila rozšířit, aby neobsahovala pouze dva výsledky, navíc pro 
speciální případ, kdy je posunutí rezonance určené Gurvitzovou metodou nulové díky vhodnému 
nastavení parametrů. Zde mohlo být názorně ukázáno, kdy je možné Gurvitzovu metodu použít a 
především, kdy tato metoda dává lepší výsledky než např. metoda komplexního škálování. 
 
Předložené práci bych též vytkl poměrně časté nekonzistentní značení a drobné nepřesnosti, jako 
např. ne vždy zcela jasné přechody od trojrozměrného problému k radiálnímu a jednorozměrnému 
problému; časté záměny proměnných x a r; dvojí význam parametru α v kap. 3.1, zvláště ve vzorci 
pro šířku rezonance (3.19) apod. 
 
I přes tyto nedostatky však práci doporučuji k uznání za bakalářskou. 
 
 
 
 
 
 



 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Jak jsem se již zmínil výše, v předložené práci jsou uvedeny některé přibližné vzorce bez 
podrobnější diskuse jejich platnosti. Mohl byste se k některým blíže vyjádřit, zvláště ke vzorcům 
pro šířky rezonancí?  
 
Kapitola 4.1 je nazvána Self-energie rezonance, aniž by tento pojem byl v práci definován či 
diskutován. Mohl byste stručně říci, co pojem self-energie v tomto kontextu znamená? 
 
 
 
 
 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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