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Posuzovaná práce se zabývá difuzí polymerů v -rozpouštědle a v dobrém rozpouštědle. 
Autorka srovnává vlastní simulace lineárního a cyklického polymeru s předpovědí teoretických 
modelů.
 
Práce je logicky a přehledně členěna. V krátkém Úvodu studentka nastiňuje význam polymerů a 
zvolený přístup. Následuje teoretická část, která věcně shrnuje základní poznatky o Brownově 
pohybu a potřebné teoretické zázemí statistické fyziky polymerů. V další kapitole jsou uvedeny 
základní vztahy pro simulaci brownovskou dynamikou. Následují Výsledky a diskuse, kde je 
simulační program nejdříve ověřen na dimeru a poté aplikován na lineární i cyklický polymer. 
Výsledky jsou prezentovány formou přehledných tabulek a grafů. Výstupy práce jsou shrnuty v 
Závěru. Práce je doplněna přehledem literatury. Prameny jsou citovány dle zvyklostí oboru.
 
Práce mě na první pohled upoutala slušnou grafickou úpravou a vyspělou strukturou textu, 
nicméně při bližším ohledání jsem objevil poměrně velké množství překlepů a dalších chyb. 
Způsob značení vektorů a množin vektorů je nezvyklý a zmatečný. Autorka se nemůže 
rozhodnout, jaký symbol použije pro Boltzmannovu konstantu (přičemž neindexovaná verze je 
nešťasnou volbou, neboť koliduje s dvěma dalšími veličinami).  Popisek obrázku 3.1 je chybný. 
Atd atd. (Vycházim z textu práce, který jsem obdržel v elektronické formě od školitele, takže si 
nemohu být jist, zda nejsou některé chyby již opraveny v odevzdaném výtisku, který mi bohužel 
doručen nebyl.)
 
Obsah práce je místy poněkud nevyvážený. Pozornost, jakou autorka věnuje triviální metodě 
nejmenších čtverců, kontrastuje s nedostatečným komentářem náročných partií teorie 
polymerů, ve kterých se tak čtenář-nespecialista obtížně zorientuje. Hodnota exponentu 0,588 
na straně 24 spadla z nebe (předtím se hovoří o 3/5), není ani ozdrojovaná. Citace chybí i v 
několika dalších případech. Práce postrádá kvalitní rešerši, ze které by bylo patrné, co již bylo k 
danému problému publikováno, aby bylo možno posoudit, jaký je vlastní přínos práce.
 
Nedostatečný prostor je též věnován samotné implementaci simulace. Položky [5] a [15] v 
seznamu literatury dávají tušit, že autorka vyvinula vlastní software v jazyce C, ale zmíněné 
prameny nejsou v textu citovány. Odhlédnu-li od technologické stránky, postrádám podrobnosti 
o samotné simulaci. Na obranu autorky je ovšem potřeba zmínit, že uvádí vše pokud možno 
v univerzálních redukovaných jednotkách, čímž simulaci závislosti na mnoha parametrech 
zbavuje, a dále nezapomíná v grafech na chybové úsečky.
 
Byl bych rád, kdyby se autorka v rámci obhajoby vyjádřila k následujícím bodům:
 

1. Vysvětlete prosím komisi, proč se v harmonických potenciálech (1.39) a (3.13) vyskytuje 
teplota.

2. V závěru píšete, že by se Váš program dal využít i v podmínkách nepopsaných 
teoretickými modely. Uveďte, jaké konkrétní podmínky by podle Vás měly být zkoumány 
a proč.

 
 



 
Hodnocení:
Přes zmíněné nedostatky předložený dokument, dle mého názoru, dobře naplňuje účel 
bakalářské práce a dokládá, že autorka má přehled o svém oboru, je schopna vědecky pracovat 
a závěry své práce patřičně formulovat. Po menších úpravách by se mohlo jednat o kvalitní 
příspěvek. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit známkou velmi dobře (2).
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