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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Hlavním cílem práce bylo zjistit, nakolik jsou 2D krystaly tvořené ftalocyniny stabilní za 
pokojové teploty a lze-li uspořádané struktury pozorované tunelovým mikroskopem považovat za 
výsledek dynamické rovnováhy na povrchu. Za tím účelem bylo potřeba osvojit si základy práce s
řádkovacím tunelovým mikroskopem v ultra-vysokém vakuu, seznámit se se základy kinetických 
Monte Carlo simulací dynamiky vrstev a vyvinout kód simulující signál z mikroskopu při 
proměnlivých pozorovaných strukturách. To vše autor v omezeném čase zvládl i díky předchozí 
práci na studentských projektech. Výsledný kód je schopen poskytnout odezvu tunelového 
mikroskopu v problematické oblasti rychlostí procesů srovnatelnou s rychlostí pohybu hrotu 
mikroskopu. Série experimentů poskytla data pro testování kódu a umožnila diskusi stability 
pozorovaných struktur. 

Výsledky jsou bezpochyby originální, přesahující požadavky kladené na bakalářskou práci, a 
autorův přínos je významný. Zásadní faktické nedostatky jsem nezaznamenal. Práce splňuje 
všechny požadavky a doporučuji ji uznat jako práci bakalářskou. Budu rád, setkáme-li se při 
řešení dalších problémů.
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