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P°edloºená bakalá°ská práce sestává z ²esti kapitol. První t°i kapitoly jsou
v¥novány vybraným poznatk·m z teorie samosdruºených ne nutn¥ omezených
operátor· a dále shrnují dob°e známé výsledky pro klasický a kvantový har-
monický oscilátor. Zbývající t°i kapitoly, které se rozpínají p°es zhruba dv¥
t°etiny práce, pojednávají o n¥kolika modi�kacích jednorozm¥rného kvan-
tového harmonického oscilátoru. Konkrétn¥ se jedná o harmonický oscilá-
tor s platem, harmonický oscilátor s r·znými frekvencemi na poloosách a
systém s periodickým kvadratickým potenciálem. Pro kaºdý ze systém·
je pomocí výsledk· p°ípravných kapitol stanoven de�ni£ní obor p°íslu²ných
Hamiltonián· tak, aby tyto operátory byly skute£n¥, nejen formáln¥, samos-
druºené. Následn¥ autor pro první dva systémy odvodí "charakteristické
rovnice" pro vlastní £ísla. Ty lze bohuºel °e²it pouze numericky a autor
tak £iní pomocí Wolfram Mathematica. Pro harmonický oscilátor s platem
je navíc odvozen asymptotický rozvoj pro malé ²í°ky plata. Pro t°etí stu-
dovaný, tj. periodický, systém je pouºita standardní Blochova teorie. Spek-
trum p°íslu²ného Hamiltoniánu je £ist¥ spojité a je charakterizováno jistou
nerovností.

Po formální stránce je práce logicky a p°ehledn¥ strukturovaná. Bliº²í
pohled v²ak odhalí, ºe n¥které £ásti textu jsou psány útrºkovitým stylem,
který by odpovídal spí²e p°ípravným poznámkám neº �nální verzi práce-viz
nap°íklad sekce 6.1.2. Pozitivní dojem z práce sráºí p°ítomnost nedostatk·,
které lze odhalit spell-checkem ("�TEFA�ÁK, Matrin") £i z varování La-
TeXového p°eklada£e (reference "(??)"). Podobn¥ by si pe£liv¥j²í kontrolu
zaslouºila interpunkce. P°edloºené výsledky se jeví správn¥, vyjma zmatk·
ohledn¥ redukce parametru ω v sekci 3.1. Platí-li odvozená unitární ekvi-
valence mezi Ĥ a Ĥfyz, potom v rovnici (3.3) by se nem¥lo d¥lit ω a místo
funkce ψ by rovnice m¥la být zapsána pro funkci U−1ψ.

Na pravidelných sch·zkách k bakalá°ské práci jsem Luká²e Váchu poznal
jako aktivního a motivovaného studenta, který p°icházel s vlastními návrhy
(nap°. studovat periodický model). Oba body zadání bakalá°ské práce se
mu poda°ilo naplnit. Prezentace výsledk· by ale ur£it¥ zasluhovala pe£liv¥j²í
p°ístup. Bakalá°skou práci navrhuji hodnotit známkou B (velmi dob°e).
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Dotaz k obhajob¥: Dole na str. 11 pí²ete, ºe Dom(Ĥ) nezávisí na ω,
p°itom Ĥ na ω v·bec nezávisí-záv¥r by byl potom triviální. Patrn¥ jste cht¥l
pracovat s Ĥ = −d2x + ω2x2. Mohl byste potom rozvést zd·vodn¥ní, pro£
de�ni£ní obor nezávisí na ω? Podobn¥ z £eho plyne, ºe splývá s (3.6)?

V Praze dne 20.8. 2021 Ing. Mat¥j Tu²ek, Ph.D.

2


