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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Předložená práce se studuje vlastnosti kvadraticky integrabilní báze vlnových balíků (wave packet
basis,  WPB)  a  její  aplikací  na  aproximaci  kontinua  při  řešení  problému  rezonančního
potenciálového rozptylu v kvantové mechanice. Konkrétně je báze využita k výpočtu tzv. funkce
spektrálního posunu (spectral shift function, SSF) a následně fázového posuvu. Z fázového posuvu
jsou určeny parametry rezonance (poloha a šířka)  fitováním Breit-Wignerovy závislosti  a  tyto
parametry jsou srovnávány s výsledky dostupnými v literatuře.

První  část  práce  obsahuje  stručný  přehled  kvantově-mechanické  teorie  rozptylu  s  dobře
zpracovaným rozborem rezonančního chování na exaktně řešitelném modelu s interakcí popsanou
dvěma Diracovými delta distribucemi. Následuje detailní popis konstrukce WPB a definice SSF a
jejího vztahu k fázovému posuvu. Ve druhé části uchazeč rozebírá jednotilvé parametry určující
strukturu konkrétní báze, jako je hustota vektorů v energetické reprezentaci a její průběh, celkový
počet bázových funkcí nebo pokrytý interval energií. Slabší stránkou této kapitoly jsou opakované
odkazy na následující kapitolu, neboť některé závěry vycházejí již z aplikace báze na konkrétní
modely.

Poslední  kapitola  obsahuje  výsledky  konkrétních  výpočtů  rezonančních  poloh  a  šířek  pro
jednotlivé potenciály, jejich stručnou diskusi a závěry ohledně použitelnosti  WPB. Uchazeč se
správně pokouší ze získaných konkrétních výsledků učinit obecněji platné závěry, často je však
formuluje zbytečně nerozhodně. Některé závěry navíc vycházeí z výsledků, které v práci uvedeny
nejsou - chybí například ukázka fázového posuvu a jeho fitu Breit-Wignerovou formulí, která by
umožnila  posoudit,  do jaké míry  je  odchylka  vypočtených rozpadových šířek  od  referenčních
hodnot způsobena samotným fitem a do jaké míry se jedná o systematickou chybu metody.

Po grafické stránce je práce na dobré úrovni, jak již ale bylo naznačeno ve druhém odstavci, slabší
stránkou práce je struktura (nepodařilo se zcela oddělit teoretickou část od diskuse výsledků) a
formální  úroveň obecně.  Na několika  místech  druhé  kapitoly  je  bez  definice  použito  značení
zavedené až později, navíc jsou už ve druhé kapitole používány atomové jednotky, ačkoliv je to
explicitně uvedeno až v kapitole třetí. V grafech často chybí popisky os. Navzdory těmto výtkám
práce  navrhuji  hodnocení  stupňem velmi  dobře,  obzvláště  s  přihlédnutím ke kvalitě  průběžné
práce uchazeče a jeho snaze proniknout do hloubky problému, který je na bakalářšké úrovni velmi
netriviální.
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