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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Posuzovaná bakalářská práce se zabývá studiem koherencí, které hrají důležitou roli při přenosu
energie ve fotosyntetických komplexech. Jedná se o velmi důležité téma, které je v poslední době
v literatuře hodně diskutované i v souvislosti s kvantovou informací. Pan Vokrouhlický ve své
bakalářské práci navrhl teoretické postupy k rozlišení krátko-žijících koherencí způsobených
excitací světlem a déle-žijících koherencí způsobených couplingem mezi jednotlivými molekulami
chlorofylu. Zmíněné postupy jsou založeny na časovém vývoji disipativního procesu a
numerickém hledání v jistém smyslu optimální báze pro popis celého procesu.

Bakalářská

práce pana Vokrouhlického má vynikající úroveň, precizní zpracování a v neposlední
řadě je psána dobrou angličtinou. Práce obsahuje jen malé množství překlepů (např. "correct"
místo "correctly" na str. 2, či "correspondint" místo "corresponding" na str. 11). Pan
Vokrouhlický se musel nejprve seznámit s problematikou koherencí ve fotosyntetických
komplexech, což dokazuje velmi podrobný teoretický úvod. Dále navrhnul a naprogramoval
zmíněné numerické metody, které následně použil při simulacích modelových systémů dvou a tří
aktivních molekul. Získané výsledky jsou v práci detailně diskutovány.
Předkládaná práce pana Vokrouhlického nepochybně splňuje veškeré
doporučuji uznat jako práci bakalářskou s hodnocením výborně.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
V závěru práce autor píše o potenciálním využití vyvinutých

požadavky, proto ji s radostí

metod pro získání důležitých
informací o koherencích z experimentálních dat (ne dat získaných ze simulací). Rád bych se
zeptal, jakých spektroskopických technik se to týká.
Práci
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uznat jako diDJ.om'6vou!bakalářskou.
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