
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

   posudek vedoucího  posudek oponenta   

   bakalářské práce      diplomové práce 

 

 

 

Autor: Jan Škvára 

Název práce: Energetická analýza procesu difúze v časově závislém parabolickém potenciálu 

Studijní program a obor: Fyzika, Obecná fyzika  

Rok odevzdání: 2019 

 

 

 

Jméno a tituly vedoucího: Prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.  

Pracoviště: KMF MFF UK 

Kontaktní e-mail: petr.chvosta@mff.cuni.cz 

 

 

 

 

Odborná úroveň práce:  

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Věcné chyby: 

 téměř žádné    vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 

 

Výsledky: 

 originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 

 

Rozsah práce: 

 veliký   standardní    dostatečný    nedostatečný 

 

Grafická, jazyková a formální úroveň: 

vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Tiskové chyby: 

 téměř žádné   vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 

 

Celková úroveň práce: 

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

 

 

 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího práce: 

 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na jeden konkrétní experimentálně relevantní teoretický 

model v oblasti teorie difúze. Zaměřuje se na difúzi částice v časově proměnném parabolickém 

potenciálu. Neomezuje se však na čistě dynamické veličiny (poloha částice). Její těžiště spočívá 

v energetické analýze náhodného pohybu. Tím se bakalářská práce řadí do oblasti stochastické 

termodynamiky a stává se teoreticky i experimentálně aktuální.  

 

Cílem analytického i simulačního přístupu k uvedené úloze je charakterizace práce konané na 

částici v průběhu jistého časového intervalu. Přesněji řečeno, protože tato práce je spojitě 

rozdělenou náhodnou veličinou, cílem je studium hustoty pravděpodobnosti pro práci. Pohybová 

rovnice pro tuto veličinu je známa. Avšak dokonce i v případě jednoduchých časově závislých 

potenciálů je analytické řešení pohybové rovnice technicky nedostupné. Bakalářská práce rozvíjí a 

studuje hierarchický systém aproximací, které umožňují efektivní a přesný výpočet hledané 

hustoty pravděpodobnosti.  

 

Jako vedoucí bakalářské práce chci nejprve ocenit značný pokrok ve zvládnutí samotných 

výchozích grafických nástrojů (textový editor s grafická reprezentace výsledků) nezbytných pro 

práci s odborným textem v teoretické fyzice. Dále, autor se musel seznámit s několika pokročilými 

partiemi teorie pravděpodobnosti a stochastické termodynamiky. Bylo nutné vyvinout simulační 

algoritmy specificky zaměřené na studium hledané hustoty pro práci. V rámci analytického 

přístupu bylo třeba zvládnout netriviální výpočet zpětných Laplaceových transformací. Všechna 

tato úskalí autor úspěšně překonal. Přitom prokázal schopnost fyzikálního zhodnocení a 

interpretace získaných matematických výsledků. Vyzdvihuji autorův původní přístup při lokalizaci 

kořenů vznikajících polynomů.  

 

Práce má jasnou logickou strukturu, začleněné ilustrace jsou relevantní, v textu se vyskytuje jen 

minimum tiskových chyb. Úkoly stanovené v zadání práce byly z velké části splněny. Je škoda, že 

soustavné studium dané úlohy bylo poznamenáno nutným prodloužením autorova bakalářského 

studia.   

 

Mám-li shrnout své hodnocení, práce je zajímavým a originálním příspěvkem k teorii difúze 

v časově závislém potenciálu. Dosažené výsledky jsou cenné, jsou na úrovni publikace 

v mezinárodním odborném časopise. Velmi rád bych s autorem dále spolupracoval při publikaci 

výsledků.  

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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