
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

 posudek vedoucího   posudek oponenta   

 bakalářské práce   diplomové práce 

 

 

 

Autor: Lukáš Bednařík  

Název práce: Studium analytického chování rozptylových veličin v nelokálním rezonančním 

modelu 

Studijní program a obor: Fyzika, teoretická fyzika 

Rok odevzdání: 2013 

 

 

 

Jméno a tituly vedoucího/oponenta: RNDr. Karel Houfek, Ph.D. 

Pracoviště: Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Kontaktní e-mail: houfek@mbox.troja.mff.cuni.cz 

 

 

 

Odborná úroveň práce:  

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Věcné chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 

 

Výsledky: 

 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 

 

Rozsah práce: 

 veliký    standardní    dostatečný    nedostatečný 

 

Grafická, jazyková a formální úroveň: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Tiskové chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 

 

Celková úroveň práce: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

 

 

 



 

Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

V předložené práci se uchazeč zabývá dílčími problémy souvisejícími s rezonančními srážkami 

elektronů s molekulami. Zaprvé jde o studium analytického chování účinných průřezů v okolí 

prahů při otevření kanálů do vyšších vibračních stavů molekuly a dále o studium toků do 

jednotlivých kanálů pomocí rovnice kontinuity odvozené pro efektivní nelokální komplexní 

potenciál. Uchazeč odvodil několik užitečných vztahů jak pro hlubší pochopení struktur v 

účinných průřezech, tak pro jejich praktické výpočty. Tyto vztahy implementoval do existujících 

programů, které za tím účelem podstatně upravil a otestoval. Rozsah získaných výsledků je 

dostatečný pro diplomovou práci, i když některé z nich (viz např. otázka níže) by si zasloužily 

doplnit, aby závěry uvedené v práci byly lépe demonstrovány. 

 

V samotném textu se však vyskytuje řada drobných nepřesností. Především je zavádějící směšovat 

pohyb elektronu a jader, jak je tomu např. na str. 34 a na str. 37 (v práci je např. uvedeno „elektron 

se může pohybovat po trajektorii v potenciálu Vloc“, který ve skutečnosti popisuje pohyb jader; 

dále „tok elektronu j“, přičemž jde opět o veličinu charakterizující pohyb jader, „elektronová 

vlnová funkce ψ(R)“, která závisí pouze na jaderné vzdálenosti apod.).  

Dále je např. na str. 5 uvedeno, že operátory Vd, V0, Vdk náleží do Hilbertova prostoru HN, místo 

že na něm působí; na str. 15 je uvedeno, že funkce jl jsou Besselovy funkce, ale jedná se o sférické 

Besselovy funkce; v obrázcích na str. 35 je vektor označen jako div j, namísto pouze j, atp. Též 

v seznamu literatury nejsou údaje úplné, někdy je uveden pouze jeden autor z několika (např. [34], 

[43], [47]), některá jména autorů jsou nepřesná (např. [24], [32]), uvedený rok je nesprávný ([48]) 

apod.  

 

Tyto drobné, ale četné nepřesnosti bohužel snižují kvalitu jinak na výsledky zdařilé diplomové 

práce. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

V kapitole 4.2 jste odvodil vztah (4.50) pro praktický výpočet účinného průřezu disociativního 

záchytu s tím, že by měl konvergovat rychleji (vzhledem ke vzdálenosti jader, ve které se účinný 

průřez vyčísluje) než běžně užívaný vztah (2.39). V práci ale chybí konkrétní porovnání výsledků 

získaných pomocí těchto vztahů pro studované modely. Mohl byste ukázat porovnání rychlosti 

konvergence těchto vzorců např. pro model srážky elektronu s molekulou H2? 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 
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