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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Bakalářská práce Václava Miřátského je věnovaná problematice kvazistatické energetiky v rámci 

tzv. stochastické termodynamiky, což je jeden z moderních přístupů ve fyzice nerovnovážných 

procesů. Konkrétním tématem je studium vlastností zobecněné tepelné kapacity, která 

charakterizuje energetickou výměnu nerovnovážného systému s připojenými tepelnými rezervoáry, 

při nekonečně pomalé změně jejich teplot a po odečtení stacionárních tepelných toků. Tato práce 

rozšiřuje jednu z nedávno navržených teoretických konstrukcí na případ více tepelných rezervoárů, 

kdy tato tepelná kapacita získává maticový charakter.  

 

Hlavními výsledky práce jsou (i) formulace obecných algebraických vlastností matice tepelných 

kapacit, (ii) detailní analýza nejrůznějších fyzikálních režimů pro dvouhladinový systém připojený 

na několik tepelných lázní a (iii) rozbor jednoduchého modelu popisujícího elektronový transport 

přes kvantovou tečku. Důraz je kladen na anomální vlastnosti v podobě negativních hodnot 

některých prvků matice tepelných kapacit. Výsledky jsou nejen zcela konzistentní s dříve 

studovaným případem systémů s jednou tepelnou lázní a pod vlivem nekonzervativních sil, ale 

především dobře demonstrují, že uvedené anomálie jsou obecnou a netriviální vlastností některých 

silně nerovnovážných režimů.  

 

Václav Miřátský se práci na daném tématu věnoval s velkým nasazením. Především jednoznačně 

prokázal, že je schopen samostatně nastudovat navrženou literaturu, jak knižní, tak i časopiseckou, 

a porozumět dané problematice na opravdu kvalitní úrovni. Byl schopen v jednotlivých fázích sám 

navrhovat další postup, téměř bezchybně provádět analytické výpočty a konečně i sepsat práci na 

vysoké formální úrovni. Rád bych vyzdvihl i jeho integritu a vědecko-etický přístup, kdy po 

odhalení možné chyby jen velmi krátce před odevzdáním práce věnoval obrovskou energii na 

vyřešení nového problému a nakonec na úspěšné odstranění zjištěné chyby. 

 

Pokud mám zmínit nějaký drobný nedostatek, pak snad jen občasnou nepřesnost matematických 

formulací a někdy také poněkud „kolokviální“ ústní či písemný projev. To jsou ale pouhé detaily, 

které nepochybně odstraní větší zkušenost, a kvalitu dané práce nijak významně nesnižují.   

 

Závěrem bych rád dodal, že celkový přístup Václava Miřátského ke svému bakalářskému projektu 

na mě udělal dobrý dojem; doufám, že svůj zcela nesporný vědecký talent bude i nadále rozvíjet. 

Jeho práci pokládám za velmi kvalitní, navrhuji uznat ji jako bakalářskou a hodnotit stupněm 

výborně.  

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Dokázal byste navrhnout nějakou aplikaci použitého kvazistatického formalismu i mimo rámec 

markovovských stochastických modelů?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Práci  

  doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

  výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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