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Hlavním cílem bakalá°ské práce bylo detailn¥ zrekonstruovat výsledky
pro tzv. kvantovou anténu obdrºené v [1] a pokusit se je n¥jakým zp·sobem
zobecnit. Kvantovou anténou míníme provázaný systém polop°ímky a roviny,
na kterém "ºije" nap°. elektron. Matematicky se jedná o problém zavedení
samosdruºeného laplaciánu na jmenovaném provázaném systému. Je známo,
ºe existuje realn¥ £ty°parametrická mnoºina realizací tohoto operátoru.

Práce sestává ze dvou kapitol. První obsahuje základní de�nice a n¥ko-
lik výsledk· z teorie neomezených lineárních operátor·. Podsekce 1.2 a 1.3
mohly být detailn¥ji zpracovány, ale jinak povaºuji tuto krátkou kapitolu za
dob°e sepsanou a logicky uspo°ádanou. Druhá kapitola obsahuje analýzu
díl£ích podsystém·, tj. kvantové £ástice na polop°ímce a kvantové £ástice
s bodovou interakcí v rovin¥, a je zavr²ena konstrukcí samosdruºených re-
alizací pro provázaný systém v duchu £lánku [1]. P°ínosem autora je refor-
mulace popisu p°íslu²ných de�ni£ních obor· v termínech "hrani£ních trojic"
(boundary triplets). Tyto techniky vedou k p°ímému a jednotnému popisu
v²ech samosdruºených realizací. Poznamenejme, ºe v dob¥ pulikace [1] v²ak
je²t¥ nebyly rozvinuty.

Vzhledem ke stute£nosti, ºe rozsah práce je spí²e men²í (24 stran) a
ºe student m¥l nakonec v podstat¥ sepsat kalkulace získané b¥hem na²ich
spole£ných konzultací, bych o£ekával vy²²í kvalitu prezentace druhé kapitoly.
Výrazný výskyt p°eklep· (nejh·°e je na tom v tomto ohledu sekce 2.3.1),
který se nevyhýbá ani notaci, komplikuje £tení textu. N¥které úvahy nejsou
ani pln¥ dotaºeny-viz. dotazy níºe. Dal²í drobn¥j²í výtky se týkají toho, ºe
autor nez°ídka pouºívá v¥ty bez p°ísudku, a faktu, ºe abstrakt obsahuje v¥tu
"Ú£elem je p°i°adit fyzikální interpretaci vlastním £ísl·m.", coº je v práci
absolutn¥ nediskutovaný problém.

Na druhou stranu musím zd·raznit, ºe z matematického pohledu se jed-
nalo o pom¥rn¥ obtíºné zadání a student bezesporu prokázal, ºe si alespo¬
£ást pojm· a technik dob°e osvojil. Proto navrhuji bakalá°skou práci hod-
notit známkou C (dob°e).
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Dotazy k obhajob¥

1. V diskuzi spektra na str. 14 se °e²í i zvlá²tní p°ípad, kdy k = −α
pro α < 0. Víme, ºe v této situaci má laplacián na polop°ímce vlastní
hodnotu, tj. prvek bodového spektra. Jak se to odráºí na uvaºovaném
°e²ení ψ?

2. V sekci 2.3.1 vidím ov¥°enou jen jednu, by´ nejzásadn¥j²í, podmínku
pro hrani£ní trojici. Jak by se ov¥°ily ty zbývající?

V Praze dne 29.7. 2022 Ing. Mat¥j Tu²ek, Ph.D.
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