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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Předložená práce se zabývá studiem výpočtu energeticky závislých rozpadových šířek v kvantové 

mechanice z ab initio výpočtů prostřednictvím řešení momentového problému. Momentový 

problém je řešen numericky jednak metodou Stieltjes imaging a jednak přímým rozvojem do báze 

ortogonálních funkcí. Obě metody byly testovány a porovnávány jednak na problému rekonstrukce 

analytické funkce z jejích exaktních spektrálních momentů a jednak na reálném problému výpočtu 

rozpadové šířky metastabilního stavu molekuly CH3F. Příslušné spektrální momenty zde byly 

získány z kvantově-chemických výpočtů se standardní gaussovskou bází. Tyto výpočty nebyly 

součástí práce, byla použita data z aktuálního projektu školitele. Pro testování metody Stieltjes 

imaging byla použita existující implementace, programy pro rozvoj do tří různých bází 

odvozených substitucemi (škálováním nezávislé proměnné) z Legendreových polynomů jsou 

součástí práce. 

Analýza metod se zaměřuje na přesnost, rychlost konvergence a stabilitu zmíněných metod vůči 

náhodné chybě vstupních dat. Zvláštní důraz je kladen na problém samotného určení dosažení 

konvergence. Přestože práce poukazuje na několik zásadních nedostatků metody Stieltjes imaging, 

přímý rozvoj neznámé funkce do báze v reálných aplikacích nevychází jako vhodný kandidát na 

její nahrazení. Může nicméně sloužit jako komplementární nástroj usnadňující analýzu kvality 

vstupních dat a odhad relevantních řádů pro konvergenci metody Stieltjes imaging. 

Práce je po obsahové i formální stránce na dobré úrovni. Popisy grafů jsou místy možná zbytečně 

podrobné a komplikované, celkově je ale text srozumitelný a relativně dobře organizovaný. 

Vytknout lze kvalitu a přehlednost některých grafů a místy nevýrazné oddělení jejich popisků od 

hlavního textu. Přehlednost snižuje také neuzavření čísel rovnic do závorek, jak je obvyklé. 

Celkově navrhuji hodnocení práce stupněm výborně. 
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Práci  
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 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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