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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Předložená disertační práce nazvaná „Stochastic dynamics and energetics of biomolecular 
systems“ RNDr. Artema Ryabova vypracovaná pod vedením Prof. Petra Chvosty na Katedře 
makromolekulární fyziky se zabývá teoretickým studiem stochastické dynamiky modelových 
systémů motivovaných aktuálními biofyzikálními experimenty. Je rozdělena do 5 kapitol 
pojednávajících o dvou matematických tématech, a to konkrétně o tzv. „single-file diffusion“ 
v kapitolách 1 až 3 a o statistické charakterizaci vykonané práce v jednomolekulových 



experimentech v kapitolách 4 a 5. První z kapitol daného tématu (čili kapitoly 1 a 4) tvoří vždy 
úvod do problematiky s přehledem známých výsledků a kvalitní rešerší existujících publikací 
(celkově obsahuje disertace přes 300 citací). Následující kapitoly se pak věnují výkladu 
originálních výsledků získaných autorem, které byly publikovány celkem v 5 odborných článcích 
z let 2011-2014 zveřejněných v časopisech Phys. Rev. E (2x), J. Chem. Phys. (2x) a J. Phys. A: 
Math. Theor. Za zmínku jistě stojí fakt, že u dvou těchto článků je A. Ryabov jediným autorem, 
což jasně prokazuje jeho odbornou vyzrálost a schopnost samostatného vědeckého bádání.              
 
První téma práce (kap. 2 a 3) studuje problematiku „single-file diffusion“, což je model 1-
dimenzionálního difuzního transportu mnoha navzájem neprostupných částic, který je motivován 
např. biologickými systémy typu iontových kanálů v buněčné membráně. Přínosem práce je 
extenze standardního modelu pohybu po přímce na případ dynamiky na polopřímce (kap. 2) či 
úsečce (kap. 3). Nápaditými matematickými triky se autorovi podařilo najít přesné řešení pro 
celou řadu netriviálních veličin jako jsou pravděpodobnostní rozdělení pozice n-té částice 
v prostoru či její doby života. Byly studovány případy konečného celkového počtu částic i 
termodynamická limita nekonečného počtu částic při konečné hustotě (v případě polopřímky), 
resp. vztahy mezi jednotlivými případy (polopřímka versus úsečka). Autor se zjevnou 
matematickou erudicí explicitně vyjádřil mnoho asymptotických vlastností pro dané veličiny a 
diskutoval jejich fyzikální kořeny a/nebo význam.         
 
Druhá část práce se zabývá výpočtem statistického rozdělení práce vykonané vnější silou na 
přetlumenou difundující částici v anharmonickém potenciálu tvořeném kombinací kvadratické a 
logaritmické složky. Autorovi se nesmírně elegantní matematickou metodou (použití Lieovy 
algebry pro nalezení propagátoru Fokker-Planckovy rovnice) opět povedlo nalézt přesné řešení 
odpovídající rovnice pro simultánní rozdělení polohy částice a vykonané práce (přesněji řečeno 
charakteristickou funkci pro vykonanou práci) v případě obecného protokolu aplikace vnější síly. 
Řešení je vyjádřeno pomocí jedné funkce splňující Riccatiho diferenciální rovnici a jejích 
kvadratur. Pro jeden konkrétní protokol se podařilo tuto Riccatiho rovnici i kvadratury vyjádřit 
zcela explicitně a je tedy analyticky známa charakteristická funkce pravděpodobnostního 
rozdělení vykonané práce pro tento konkrétní protokol. Toto je velmi řídce se vyskytující přesné a 
explicitní řešení vysoce netriviálního stochastického modelu, které bylo autorem použito k přesné 
analýze asymptotického chování pravděpodobnostního rozdělení práce. Toto přesné asymptotické 
chování se shoduje s odhadem (jiných autorů) pro generický případ, čímž mu dodává na 
věrohodnosti. Autor toto generické asymptotické chování rovněž v závěru kapitoly 5 
demonstroval stochastickými simulacemi pro jiný protokol aplikace síly.             
 
Obě části jsou odborně na vysoké úrovni a celkově práce působí po odborné stránce velmi 
působivě. I po formální stránce jsem v této zhruba osmdesátistránkové disertaci nalezl poměrně 
málo chyb (řádu desítky), je psána dobrou a čtivou angličtinou. Jedinou výhradou z mé strany je 
občasné sklouznutí autora do až příliš stručného stylu, který je na (příp. i mírně za) hranici 
srozumitelnosti pro čtenáře mimo striktní oblast specializace práce. Některé pasáže by si 
zasloužily rozvést − jde zejména o výpočet asymptotických rozdělení doby přežití/absorpce 
v sekcích 2.2.4 [rce (2.50) a (2.54)] a 3.2.2 [rce (3.37) a (3.40)] za použití metody z apendixu A, 
ale čtenář by myslím ocenil větší nápomoc autora i v dalších, byť méně závažných případech. 
K větší srozumitelnosti a lehkosti čtení by pomohla nula napsaná  na pravé straně rovnice (1.5), 
nakreslené přesné asymptoty v obrázcích 2.4 a 2.5, nebo explicitní uvedení a analýza splnění 
okrajových podmínek na konci sekce 5.2.2. Nejde o věcné chyby, ale z prezentačního hlediska 
jsou tato místa slabší a kazí dojem. V celé práci jsem nalezl pouze jedinou věcnou chybu v rovnici 
(5.35), která není ekvivalentní původní rovnici (5.33), nicméně demonstrovaná metoda podle 
všeho dává správný výsledek v rovnici (5.40), i když ten není důsledkem předcházejících výpočtů.            



 
 
 
Přes tyto drobné formální nedostatky jde o velmi kvalitní práci, ve které autor prokázal značný 
přehled technických metod a úspěšně rozšířil fyzikální poznatky svým vlastním tvůrčím přínosem. 
Doporučuji proto tuto práci k obhajobě a jejímu následnému uznání jako disertační práce pro 
získání titulu Ph.D.  
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1. Můžete explicitně uvést tvar reflektující okrajové podmínky pro rci (5.13) a ukázat, že je 
skutečně splněna řešením (5.21)? 

2. Prosil bych o náčrt odvození rovnic (2.50), (2.54) a (3.40). Také mi není jasný status 
rovnice (3.37). V závěru apendixu A píšete, že (3.37) [resp. spíše (3.36)] je podobná 
pravděpodobnostní hustotě Gumbelova rozdělení (liší se faktorem 2 ve druhé 
exponenciále), ale podle tvrzení apendixu by konvergence měla být právě ke Gumbelovu 
rozdělení, a ne nějaké jeho modifikaci. Zjevně jde o moje nepochopení textu, které byste 
mohl uvést na pravou míru.  

3. Přes veškerý respekt ke krásným matematickým výsledkům v kapitolách 2 a 3 a legitimitě 
čistě matematického přístupu k těmto problémům mi to nedá nepoložit otázku na vztah 
k fyzikální realitě. Jsou některé z Vašich výsledků porovnatelné s experimentálními daty? 
Odpovídají různé Vámi studované případy (polopřímka, úsečka) různým experimentálním 
uspořádáním?    
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