
Posudek oponenta
na baka|ářskou práci ,,Monte Carlo studie větvených polymerů., Zdeřlka Preislera

Práce je věnována strrdiu konformačnílro chování větverrýcIr polymerťr v aterrnálrrítn rozpottštěd|e. Ke
studiu autor vyuŽívá metody počítačovýcIr simr"rlací, korrkrétně pak dyrramické Morrte Carlo metody.

Volbu tématu práce povaŽuji za vhodnou' protože se jedrrá o systénr v praxi běŽný a přesto netriviální'
navíc studovaný perspektivrrí nretodou počítačových siInLrlací. Práce na studii urriožňuje jejírnu
autorovi rozvinutí vědeckých dovedností, coŽ je Ir|avnírn cílerrr bakalářské práce. StLrdie je také
dobrýrn základem pro další studiunr této problematiky.

Práce je přeh|edrrě strukturováIra do pěti standardníclr částí (Úvod, Teorie, Výpočet dat, Výsledek a

diskuze a Závěr) a její rozsalr odpovídá ťtrovni bakalářské.

K jednotlivým částem práce:
l. ,,Úvod.. dobře popisuje základrií rysy clroválrí polymerrrícli řetězcťr a výlrody počítačovýclr

simulací (experimentů) při strrdiu polymerťr jako metody komplernentánlí ke klasickémrr
experimentu a teorii. Ukazuje též současná výpočetrií omezení rnetody.

2. Část ,'Teorie.. se poměrně obšírrrě věrrrrje Morrte Carlo metodě a počítačovýrn simulacírn.
Porrěkud méně se věnuje polynrerťlm jako takovým, škálováIrí velikosti polymerních klubek
s délkou řetězců je zmíněno jerr okrajově. Vítané by byly též alespoň soulrrnné informace o

dalšícli teoriíclr těclrto systémů mimo škálování a dále informace o experimenteclr.
3' Kapito|a ,'Výpočet dat.. názorně popisuje strukturu programu a jelro firrrgování. Kapitola

nicméně neobsalruje informaci o toln, jaké kontrolní rneclranismy autor použil pro posouzerrí
správrré funkčrrosti programu. Rád bych lro proto poŽáda| o tuto irrfonlaci bělrem oblrajoby'

4. Část,.V17sledky a diskuze..prezentuje vypočterré lrodnoý. Ty ukazují dobrý soulad se
škálovací teorií pro různé architektury řetězce. Pro posouzení, zdaje nralý rozdíl oproti teorii
zpťtsoben títn, Že teorie přesně platí pouze pro dlouhé řetězce, nebo zda a do jaké nríry je
rozdí| způsoben ,,experimentální.. clrybou, by byl uŽitečrrý výpočet srněrodattré odclrylky
škálovacíIro exporrentlt.
Zajínavé by téŽ mohlo být ověření závislosti velikosti gyrační|ro polorněru na počtu rameÍl

řetězce' Přestože autor vypočetl gyrační polorněry pro rťtzrré počty ramerr a uvádí i teoretický
šká|ovací vztah, srovnárrí teorie se simulací přímo rreprovedl. Toto srovnání bych doporučil.
S rnalýnr dodatečnýrn úsilírn rnťrže obolratit VýSledky vlastní práce'
Vlastlrí lypočtené (,,naměřené..) lrodnoty gyračrrícli poloměrri jsou přehledně uvedeny
v tabu|kácli včetně standardní odclrylky. Autor téŽ věnoval značnou péči vzorkování a
nekoreIovanosti 

',naměřenýclr.. 
hodnot. obojí je známkou dobré simr"rIační práce'

5. V závěrečrré části práce autor stručrrě sumarizr'tje své výsledky.

Po stránce formální oceňuji ve|mi slušnou grafickou útroveň práce. Na drulrou stranu bych autorovi

doporučil řádnější jazykovol't kontrolu (rrapř. 
',by 

jseIn.., 
',Kiil]nův segtnent..).

Souhrnně práci lrodnotím jako zdařilou, sp|ňující poŽadavky kladerré rra bakalářskou práci a navrlruji
práci lrodnotit sttrpněrn velmi dobře.
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