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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Práce má vynikající úroveň po odborné i formální stránce. Pozitivně hodnotím i fakt, že práce má 
experimentální i teoretickou část; diplomand musel zvládnout širokou oblast činností, od 
experimentálních fluorescenčních technik, přes DFT výpočty, parametrizace force fields až k 
molekulové dynamice. Výsledky práce představují originální výzkum a byly zaslány k publikaci 
ve formě článku do J. Phys. Chem., jehož je diplomand prvním autorem. Souhlas teoretických 
výpočtů s experimentem je vynikající a práce tak ukázala na užitečnost technik 1P a 2P lineárního 
dichroismu pro určení distribuce orientace fluorescenčních sond v membránách. 

 
K práci nemám žádné zásadní připomínky, jen několik drobností: 
Na str. 41 dole se mi zdá formulace „Furthermore, we introduce the dipole approximation...“ na 
daném místě mírně zavádějící, neboť tato aproximace již je obsažena v předchozí rovnici (3.3). 
V rovnici (3.34) chybí normalizační faktor N (počet elektronů), bez něj by nebyla konzistentní s 
rovnicí (3.36).  
Na  str. 54 bych u quadratic response TDDFT citoval přímo práci na toto téma, nejen obecně 
program DALTON. 

 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
1. Concerning the approximation of the 2P transition tensor according to (4.12), it is 
understandable that for S0-S1 transition the sum over the intermediate states will be small. 
However, the parallelity of the dipole moment difference with the transition moment is 
surprisingly good (perhaps too good to be accidental) - are there any conditions known in the 
literature when this should be the case?   
 
2. The 2P transition tensor has been computed only at B3LYP/cc-pVDZ level. In particular, this 
basis seems to me rather small for excited state properties. Why were not more basis 
sets/functionals tested here, like for the 1P properties in sect. 3.4?  
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