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Předkládaná bakalářská práce se zabývá popisem konformačního a asociačního chování lineárních
blokových kopolymerů pomocí počítačových simulací metodou dissipativní částicové dynamiky. Hlavním
cílem práce bylo seznámení se s simulační metodou, její hlubší pochopení a její převedení do pro-
gramovacího jazyka. Pomocí simulování systémů se známými vlastnostmi autor ověřil, zda jeho pro-
gram pracuje správně. Na konci práce jsou uvedeny i výsledky nových simulací, které popisují asociační
chování dlouhých kopolymerních řetězců v selektivním rozpouštědle.

Po formální stránce je práce velmi pěkná, dobře členěná a přehledná. Autor napsal simulační
program sám, což hodnotím velmi kladně. Je to práce nesnadná a časově velmi náročná, která vyžaduje
i hlubší pochopení použité metody. Výsledky testovacích simulací ukazují, že program pracuje správně.
Pěkné jsou i výsledky nových simulací týkajících se asociace velmi dlouhých řetězců. Tyto simulace
musely být velmi náročné na počítačový čas. Nově napsaný program zajisté v budoucnu poslouží k
mnoha zajímavým simulacím. Zvláště pak, když bude doplněna elektrostatika, jak předkládá autor své
plány do budoucna.

Přes celkově kladný dojem z předložené práce mám i několik připomínek. Celá práce je napsaná
velmi stručně, v případě kapitoly 2 popisující simulační metodu až příliš. Myslím, že použitá metoda
by zasluhovala podrobnější popis a obšírnější vysvětlení. Zcela zde postrádám popis modelu polymeru,
rozpouštědla a také podrobnější popis použitých interakčních potenciálů. V práci se také vyskytují po-
jmy, které nejsou blíže vysvětleny (hydrodynamic time, thermostat, equlibrium distance). Při přebíraní
hodnot parametrů z jiných prací by bylo dobré alespoň stručně popsat, co nám daná hodnota říká a proč
byla zvolena právě takováto. Stejně tak mi chybí komentáře k některým výsledkům. Například na straně
14, kde je uvedeno škálování pro střední hodnotu gyračního poloměru < Rg >= 0.634P 0.322. Jsou ta
čísla dobrá nebo špatná? Co nám říkají? Existuje k tomu nějaká teorie? Na základě těchto připomínek
mám na autora předkládané práce několik dotazů.

Dotazy k předložené práci:
1. Prosím o vysvětlení pojmů: ”thermostat” (strana 6), ”hydrodymic time” (strana 6), ”equilibrium
distance” (strana 13).

2. Jak vypadá simulační box? Jak se modeluje polymerní řetězec? Jak se modeluje rozpouštědlo?
3. Další dotaz se týká interakčních potenciálů. Mohl byste popsat a ukázat jak vypadají jednotlivé
složky síly působící mezi částicemi FC , FD, FR, FS , co přesně nám říkají, k čemu se vztahují, proč
jsou zavedeny, co v jejich definicích znamenají jednotlivé veličiny a jak tyto veličiny ovlivňují daný
potenciál.

4. Proč autoři článku [17] zvolili zrovna takové hodnoty parametrů k, r0 a aij (strana 13).
5. Jak je to s ekvilibrací během simulací asociace dlouhých kopolymerních řetězců? Jsou jednotlivé
stavy rovnovážné?

6. A na závěr: co nám tedy říkají škálovací parametry pro střední hodnotu Rg na straně 14?

I přes tyto připomínky se mi práce pana Šindelky libí. Je vidět, že se danému tématu věnoval a
osvojil si řadu nových dovedností. Proto ji doporučuji k obhajobě.
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