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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Práce pana Lalinského představuje podle mého názoru mezi diplomovými pracemi poněkud 

neobvyklý jev. Autor projevil značnou míru nedůvěry k zaběhnutým způsobům popisu 

molekulárních jevů a vydal se, s pomocí důkladného hledání ve starší literatuře, vlastní cestou. 

Tím, že se zaměřil na detaily výpočtu cirkulárního dichroismu (CD) se poněkud minul s původním 

cílem práce, kterým bylo dosáhnout nějakého vhledu do struktury chlorofylových agregátů na 

základě měřených spekter. Nicméně lze konstatovat, že autor své výhrady ke standardnímu popisu 

CD dobře vysvětlil a jeho přístup k problému je velmi důkladný. Přesto, že se mu nepodařilo 

nakonce dosáhnout shody s experimentálními daty, lze toto připsat navrub spíše nedostatku času 

na vhodnou parametrizaci chlorofylů v rámci jeho klasické metody, než nedostatkům metody jako 

takové. Práce je napsána velmi dobrou, místy až příliš knižní, angličtinou a spis nepostrádá vnitří 

logiku a dobrou strukturu. 

 

Práci lze vytknout chybějící detaily numerických výpočtů, které by mohly rozptýlit obavy, které  

čtenáře přepadnou při pohledu na velikosti vypočtených veličin. Velikosti v okolí 10
-30

 či 10
-40

 

nesvědčí o vhodné volbě jednotek. Není jasné jak taková volba ovlivňuje přesnost výpočtů. Také 

chybí část odpovídající přenosu energie v chlorofylových sytémech, která byla původně v zadání. 

Vzhledem k rozsahu a detailům práce se však domnívám, že to není zásadní problém. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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