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1. Splnění požadavků zadání. 

Požadavky, jak byly formulovány v Zadání bakalářské práce, které je součástí výtisku práce, byly spl-

něny. Drobnou výhradu bych měl k naplnění bodu 1 (stručný úvod do teorie kvantové mechaniky). 

Autor zvolil v kapitole 2.3 způsob zavedení stacionární Schrödingerovy rovnice, jak je uvedeno 

v citované učebnici [1] a které i fyzikům může připadat přece jen jako příliš „velkorysé“. 

V matematické práci bych očekával rigoróznější přístup. 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Po formální stránce nelze práci nic vytknout. Je psána čtivě, pečlivě a velmi úpravně. Sem tam lze sice 

nalézt překlep (ovšem v míře velmi nízké), občas i lehké opomenutí (např. integrační obory 

v integrálech na str. 15). Celkově je ale úroveň úpravy práce vysoce nadstandardní. 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Student v předložené práci prezentuje neobvyklý pohled na energetické spektrum bodové částice 

(částic) pohybující se v 3D pravoúhlé potenciálové jámě nekonečné hloubky, se kterým jsem se zatím 

nesetkal. V tomto ohledu je práce zajisté novátorská a vyžadovala od studenta nastudování, pocho-

pení a (zejména) propojení různých oblastí matematiky (teorie čísel, matematická statistika) 

s fyzikálním pohledem na věc. Za významný klad práce považuji i její dotažení až do úplného konce, tj. 

algoritmizaci nalezených řešení a jejich programovou implementaci. 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Práce se zabývá triviálním kvantovým systémem, nabízí však na něj neotřelý (a netriviální) matema-

tický pohled. Použitý matematický aparát sice odpovídá víceméně učebnicové úrovni (viz citace pou-

žité literatury), ale je bezesporu aplikován s vysokou dávkou invence (viz např. kapitola 5, Testování 

počtu částic v potenciálové jámě). S ohledem na to, že se jedná o práci bakalářskou, nelze ani v tomto 

bodě autorovi nic vytknout. 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Použitá literatura je, jak jsem již uvedl, z větší části učebnicového charakteru, což se ale u bakalářské 

práce dá očekávat. Její skladba odpovídá zaměření práce, i počet citací (14) je víceméně odpovídající 

bakalářské úrovni. 

6. Otázky k obhajobě. 

Hlavní otázka (protože se jedná dle mého mínění o dotaz závažný, autor by na něj měl odpovědět 

velmi podrobně) 



a) Výklad kapitoly 5 je založen na předpokladu, že energetické spektrum dvou a více neintera-

gujících částic (v 3D pravoúhlé jámě nekonečné hloubky) zaplní zcela (při použití vhodných 

jednotek) množinu všech přirozených čísel. Cituji ze str. 45 – 46: „Díky Lagrangeově větě (vě-

ta 3.8) však víme, že každé přirozené číslo lze vyjádřit jako součet čtyř druhých mocnin celých 

čísel. Z toho můžeme usuzovat, že pokud se v jámě nachází více než jedna částice, může cel-

ková energie částic v ní uvězněných nabývat teoreticky libovolné hodnoty z N.“ Poslední tvr-

zení ale není pravdivé, protože pro k neinteragujících částic je celková energie systému dána 

součtem druhých mocnin 3k přirozených (nikoliv celých) čísel. Takže např. nejnižší možná 

energie je pro soustavu k bosonů rovna 3k (o fermionech ani nemluvě). Autor by měl při ob-

hajobě své práce podrobně analyzovat, jak uvedená skutečnost ovlivní výsledky kapitoly 5, a 

buď ukázat, že tyto zůstávají v platnosti, nebo naznačit potřebné modifikace výkladu. 

Doplňující dotazy k práci samotné (stačí velmi stručné odpovědi) 

b) V kvantové teorii se předpokládá, že vlnová funkce je obecně kvadraticky integrovatelná na 

zadané oblasti (v Lebesgueově smyslu). Autor však na straně 15 uvádí poněkud přísnější po-

žadavky na ni. Mohl by toto autor komentovat? 

c) Na str. 15 autor píše v kapitole věnované řešení stacionární Schrödingerovy rovnice pro 3D 

pravoúhlou potenciálovou jámu: „Pro zjednodušení (zvýraznil oponent) proto uvažujeme, že 

pro každou souřadnici existuje vlastní vlnová funkce …“. Máme tomu rozumět tak, že řešení 

získané v kapitole 2.4 je jen přibližné nebo neúplné? 

Doplňující dotazy k perspektivě rozvoje předložené práce (stačí velmi stručné odpovědi) 

d) Model pravoúhlé potenciálové jámy může být za jistých okolností nevhodný. Mohl by autor 

posoudit možnosti rozšíření navržené analýzy na jiné tvary potenciálových jam, např. na jámu 

kulovou (nulový potenciál uvnitř koule o poloměru r a nekonečný vně)? 

e) Rovněž nekonečná hloubka potenciálové jámy se může jevit jako příliš hrubá aproximace. 

Mohl by autor zopakovat posouzení možností rozšíření svého přístupu na (pravoúhlou) po-

tenciálovou jámu hloubky konečné (potenciál je nulový uvnitř zadaného kvádru a vně nabývá 

konečné hodnoty Vext>0, případně Vext>>0)? 

f) Analýza kapitoly 5 je založena na předpokladu, že částice jsou rozlišitelné (a mají stejnou 

hmotnost) nebo že se jedná o bosony. Je možné autorův přístup nějakým způsobem rozšířit i 

na fermiony? 

g) A jak by to dopadlo v případě částic o různých hmotnostech? 

7. Souhrnné hodnocení. 

I přes výhradu uvedenou odstavci 6 (hlavní otázka) považuji předloženou bakalářskou práci za vysoce 

kvalitní a velmi pečlivě provedenou a doporučuji ji k obhajobě. Pokud student zodpoví uspokojivým 

způsobem na dotazy položené v odstavci 6 (zejména na dotazy a - c), navrhuji klasifikaci výborně. 

 

V Ostravě dne 20. 5. 2016 

René KALUS 


