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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Tzv. metoda nelokálního rezonančního modelu je zpřesněním metody lokálního komplexního 
potenciálu navržené pro popis rezonančních srážek elektronů a molekul. Vychází z parametrizace 
mnohaelektronové interakce pomocí modelu diskrétního stavu v kontinuu a zobecnění Bornovy-
Oppenheimerovy aproximace. K jejím výhodám patří kromě její predikativní síly také možnost 
vhledu do dynamiky a snazší interpretace pozorovaných jevů, díky tomu, že projekce 
mnohoelektronového stavu na zvolený diskrétní stav značně zjednodušuje veličiny používané 
k popisu dynamiky. Cílem této diplomové práce bylo rozšířit interpretační potenciál metody a  
pokusit se hlouběji porozumět některým efektům pozorovaným v účinných průřezech.  
 
Po stručném úvodu do problematiky srážek elektronů s molekulami a jejich roli v aplikované 
fyzice autor práce shrnuje formalismus nelokálního rezonančního modelu, zavádí potřebné 
veličiny a odvozuje vztahy mezi nimi. Jádrem práce jsou vlastní výsledky diplomanta 
prezentované v kapitolách 3 a 4. V kapitole 3 jde o detailní analýzu chování účinných průřezů na 
prazích procesů vibrační excitace pro různé kanály. Zde musel autor napsat vlastní program 
umožňující separaci členu zodpovědného za toto prahové chování a izolovat z rozptylových 
veličin potřebné koeficienty. V kapitole 4 se snaží o pravděpodobnostní interpretaci vlnové funkce 
rozložené do diskrétního stavu a kontinua.   
 
Po formální stránce je práce zpracována na poměrně slušné úrovni. Věcně lze vytknout několik 
drobných nepřesností a nekonzistencí v textu a ve značení. Na teoretickém úvodu je patrné, že 
diplomant věnoval dost času studiu literatury a samostatně si vyhledával články v odborných 
časopisech. Rovněž musím ocenit úsilí které věnoval samotné přípravě vlastního software a 
analýze dat. Ve finální diskusi jsou patrné některé nepřesnosti, které svědčí o tom, že autor ještě 
zcela nepronikl do interpretačního potenciálu nelokálního rezonančního modelu, ale vzhledem 
předpokládanému rozsahu takovéto práce to považuji za pochopitelné.  
  
Až na tyto drobné nedostatky jde o slušnou práci a plně ji doporučuji uznat jako práci 
diplomovou. 
 
 
Práci  

 doporučuji  
 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
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