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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Bakalářská práce J. Herka pojednává o některých výpočetních metodách užívaných v 

mikroskopické teorii atomového jádra, zejména Hartree-Fockově metodě.  Základním cílem bylo 

se seznámit s netriviálním aparátem mikroskopických jaderních modelů, aktivně provézt výpočty 

některých vlastností jader s použitím dostupných programů, případně provézt jednodušší odvození 

v rámci mhohočásticové poruchové teorie a implementovat jej numericky.  Můžu konstatovat, že 

tohoto cíle bylo dosaženo.  

 

Práce má tři kapitoly. V první části jsou diskutovány jaderné modely nezávislých částic a jejich 

souvis s magickými čísly.  Druhá kapitola se podrobně věnuje formalizmu Hartree-Fockovy 

metody v sekundárním kvantování, třetí část diskutuje numerické výsledky.  

Po formální stránce nelze práci mnoho vytknout. V některých částech bylo jistě možné najít 

vhodnější formulace a napsat text čtivěji, to ale nijak nesnižuje celkově dobrou úroveň.  

 

Jako školitel bych chtěl podotknout, že pro studenta bakalářského studia není seznámení se 

s mikroskopickou teorií jádra snadný úkol, protože jsou nutné znalosti některých pokročilejších 

partií kvantové mechaniky. Musím konstatovat, že J. Herko se s tímto problémem vypořádal velmi 

dobře a s drobnou pomocí byl schopný uskutečnit veškeré výpočty včetně jejich numerické 

implementace.  Rovněž oceňuji pracovitost a důslednost, se kterou po celou dobu řešení k práci 

přistupoval. Z výše uvedeného vyplývá, že předložená práce splňuje všechny požadavky na 

bakalářskou práci a navrhuji hodnocení výborně. 
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 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 

 

 

 

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: Praha, 8. 6. 2015 

 


