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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
V této práci se student zabývá speciální metodou výpočtu parametrů potenciálových rezonancí. 
Metoda spočívá v rozkladu potenciálu na dvě části. Jedna má vázaný stav odpovídající rezonanci 
a druhá má čistě spojité spektrum. Parametry rezonance je pak možno spočíst buď pomocí 
přibližného vzorce, nebo přesně pomocí formalizmu projekčních operátorů. Užitečnost takového 
vzorce vynikne u úzkých rezonancí, neboť zde nedochází k drastické kontaminace malého 
parametru (šířky rezonance) zaokrouhlovacími chybami.  
Autor práce nejdříve shrnuje některé výsledky z teorie rozptylu a z teorie potenciálových 
rezonancí. Poté vyloží metodu výpočtu rezonance, kterou nastudoval z odborné literatury a 
demonstruje její použití na potenciálech, které umožňují analytické řešení. Jádrem práce je 
zobecnění metody pro případ existence dvou rozpadových kanálů, v tomto případě odchodu 
částice vlevo nebo doprava v jednodimenzionálním potenciálu se dvěma bariérami a na rezonanci 
ve třírozměrném potenciálu.  
Uchazeč prokázal praktické zvládnutí poměrně náročné partie kvantové mechaniky nad rámec 
standardního kurzu pro bakalářské studium, a schopnost aplikace získaných dovedností 
zobecněním nastudované metody. Po věcné stránce bych práci vytknul jen stručnost diskuse 
výsledků. Bylo by užitečné diskutovat numerické výsledky a jejich srovnání s metodou 
komplexního škálování pro větší rozsah parametrů potenciálů a pro studované analyticky řešitelné 
modely.  
Po formální stránce je práce zpracována na poměrně slušné úrovni. Věcně lze vytknout několik 
drobných nepřesností a nekonzistencí v textu a ve značení. Výklad nastudovaných partií má 
několik drobných mezer, které mohou činit text méně srozumitelný pro čtenáře nezběhlého 
v teorii rozptylu a rezonancí.  
Až na tyto drobné nedostatky jde o slušnou práci a plně ji doporučuji uznat jako práci 
bakalářskou. 
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