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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

 

 

Bakalářská práce spadá do oblasti stochastické termodynamiky a zabývá se analytickými výpočty 

pravděpodobnostního rozdělení práce vykonané na brownovskou částici v časově závislém 

potenciálu ve tvaru „dýchající paraboly.“ Stochastická dynamika částice je popsána jako Ornstein-

Uhlenbeckův proces a časový protokol „dýchání“ se skládá z diskrétních skoků. K výpočtu je 

použita standardní technika rozšířené Fokker-Planckovy rovnice a hlavním výsledkem práce je 

exaktní vyjádření hustoty pro práci v Laplaceově obraze pomocí kořenů jistých, rekurzivně 

definovaných polynomů. Tento obecný výsledek je demonstrován na příkladech protokolů 

s jedním, dvěma a třema skoky a je také naznačen způsob provedení spojité limity.  

 

Z vědeckého hlediska jde o velmi zajímavou studii, která navazuje na předchozí práce P. Chvosty 

a jeho spolupracovníků. Dosažený výsledek je rozhodně netriviální a jeho následný matematický 

rozbor je proveden detailním a korektním způsobem. Stěžejní část práce je také dobře ilustrována 

vhodnými schematickými nákresy a grafy znázorňujícími výsledky numerických výpočtů. Také 

velmi oceňuji seznam použitých symbolů včetně fyzikálních rozměrů diskutovaných fyzikálních 

veličin.  K samotným výsledkům a jejich interpretaci viz otázky níže.  

 

Pokud bych přesto měl něco vytknout, pak možná až přílišnou stručnost úvodních kapitol (2 - 4), 

v nichž autor zavádí formalismus difúzních markovovských procesů a shrnuje známé výsledky, 

například pro propagátor časově závislého Ornstein-Uhlenbeckova procesu. Tato část by si také 

zasloužila poněkud pečlivější ozdrojování. Vlastní autorovy výpočty evidentně následují za 

rovnicí (5.3), převzatou z Ref. [18], která je formálním řešením rozšířené Fokker-Plankovy 

rovnice ve tvaru součtu poruchové Dysonovy řady. Rekonstrukce tohoto základního výsledku, 

například v apendixu, by byla jistě vhodná, stejně jako detailnější odvození následující rovnice 

(5.4). Avšak vzhledem k velmi kvalitní analýze, která následuje a kterou je nutno považovat za 

jádro celé práce, se nejedná o nikterak závažné nedostatky.  

 

Posuzovaná práce na mne udělala velmi dobrý dojem a považuji ji za opravdu kvalitní. Doporučuji 

proto uznat ji jako bakalářskou a hodnotit stupněm výborně. 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Jako jeden ze zajímavých důsledků je zmíněna nezávislost na difúzní konstantě D. Ta je ovšem 

prostřednictvím Einsteinova vztahu určena koeficientem tření a teplotou (a také hmotností), 

přičemž jak teplota, tak i koeficient tření ve výsledných výrazech pro hustotu pro práci vystupují, 

viz napříkad (8.2) & (5.9). Můžete své tvrzení upřesnit? 

 

2. Máte nějaké intuitivní zdůvodnění pro divergenci hustoty pro práci v limitě w→0 v případě 

jednoho skoku a pro vymizení této divergence v případě většího počtu skoků? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

  doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

  výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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