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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

V práci je diskutováno zobecnění tepelné kapacity na případ procesů probíhajících daleko od 

termodynamické rovnováhy v systémech, které současně interagují s více tepelnými rezervoáry. 

Obecný formalizmus vycházející z metod tzv. stochastické termodynamiky a rozpracovaný v první 

části práce je aplikován na dva modely: (i) dvouhladinový systém napojený na dvě lázně a (ii) 

model transportu skrze kvantovou tečku.  

 

Z vědeckého hlediska je práce netriviálním a zajímavým zobecněním práce K. Netočného a kol. 

(Ref. [3]) na případ více lázní. Práce je mimořádně kvalitně zpracována a obsahuje rozsáhlou 

diskuzi vlastností navrhované zobecněné matice tepelných kapacit. Zvláště oceňuji srozumitelně 

napsaný úvod do formalizmu stochastické termodynamiky, názorné grafické zpracování výsledků 

pro dvoustavové modely a detailní studium nízkoteplotních limit.   

 

Ani občasné formální nedostatky [„describtion“ na posl. ř. anglického abstraktu; „;yn,tn)“ místo 

„;yn-1,tn-1)“ na levé str. r-ce (1.1); chybí závorka v r-ci (3.21); „nebude uvažovat“ pod r-ci (4.6); 

„nízké teply“ pod r-ci (4.44); „můžeme kouknout“ pod r-ci (4.23); v seznamu použité literatury 

chybí stránky (čísla článku) u citované časopisecké literatury], jejichž množství je nevelké 

vzhledem k rozsahu, rozhodně nekazí dobrý dojem z kvalitní práce. Jediným nedostatkem, který 

však odráží pouze můj osobní názor je chybějící propojení odvozených výsledků s fyzikální 

realitou, což autor na několika místech sám připouští. Avšak tato poznámka rozhodně nesmí být 

chápána jako kritika této kvalitní teoretické práce.  

 

Posuzovaná práce patří rozhodně mezi nejkvalitnější Bc. práce, které jsem měl možnost číst. Proto 

ji doporučuji uznat jako bakalářskou a hodnotím stupněm výborně.  

 

 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Jak konkrétně by vypadal kalorimetr a experiment, ve kterém by šlo naměřit diskutovanou 

zobecněnou matici tepelných kapacit?  

2. Pojem „anomální“ jste v práci dal do souvislosti s negativitou nediagonálních elementů matice 

kapacit. Je populační inverze nutnou podmínkou pro to, aby nediagonální elementy matice kapacit 

byly záporné?   

3. Co kvalitativně nového lze očekávat v případě tříhladinového modelu? Existuje jednoduchý jev, 

který bude přítomen v případě tří energetických hladin, zatímco ve dvouhladinových modelech 

chybí?     

 

 

 

 

 

 

 

 



Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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