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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Martin Váňa se ve své práci ve shodě se zadáním zabývá numerickým řešením dvourozměrných 
kvantově-mechanických systémů v časově závislém formalismu. Napsal program, který efektivně 
řeší dvourozměrnou časově závislou Schrödingerovu rovnici a použil jej ke studiu časového 
vývoje modelu srážky elektronu s dvouatomovou molekulou, který, přestože má pouze dva stupně 
volnosti (jeden elektronový a jeden jaderný), velmi dobře modeluje neelastické procesy jako jsou 
vibrační excitace molekuly při dopadu elektronu či disociativní záchyt elektronu. Výsledky těchto 
výpočtů byly porovnány s výpočty získanými použitím nejběžněji používané aproximace při 
rezonančních srážkách elektronů s molekulami, a to s tzv. aproximací lokálním komplexním 
potenciálem. Podrobné studium časového vývoje pro model srážky elektronu s molekulou F2 
ukazuje na původ selhání této aproximace a poskytne hlubší pochopení dynamiky podobných 
systémů. 
 
Uchazeč prokázal, že je schopen samostatné práce, především pokud jde o vývoj a testování 
nových programů pro numerické řešení daných fyzikálních úloh. I přes jisté výhrady k samotnému 
textu považuji jeho práci za velmi dobrou a obdržené výsledky by měly být publikovány 
v recenzovaném časopise. 
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Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
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