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Vážení členové komise pro obhajobu.  

 

S RNDr. Artemem Ryabovem spolupracuji již více než 8 let. Byl jsem vedoucí jeho bakalářské 

práce „Energetika molekulárních motorů“, úspěšně obhájené v červnu roku 2008 (studijní program 

Obecná fyzika, MFF UK). Naše spolupráce pak pokračovala v průběhu jeho magisterského studia, 

zejména v souvislosti s jeho diplomovou prací „Teoretický model přepisu genetické informace“. 

Diplomová práce byla úspěšně obhájena v květnu roku 2010 (studijní program Fyzika, studijní 

obor Fyzika kondenzovaných látek a materiálů, MFF UK).  

 

Předkládaná doktorská dizertace se zabývá teoretickým studiem difúzní dynamiky souboru 

interagujících Brownových částic a energetickými transformacemi, které probíhají v průběhu 

evoluce ve vnějších silových polích.  

 

Tyto tzv. malé systémy jsou vždy vystaveny působení náhodných termálních sil. Jejich dynamika 

má tedy nutně pravděpodobnostní charakter.  Předmětem práce je studium stochastické dynamiky 

v případech, kdy částice navzájem interagují a kdy se jistým předepsaným způsobem mění vnější 

podmínky.  Konkrétně se předpokládá krátkodosahová, párová odpudivá interakce typu tuhých 

koulí a dále je jistým způsobem předepsán tzv. experimentální protokol, tj. jistá časová závislost 

pro vnější síly. V tomto rámci probíhá studium difúze v jednodimenzionálních systémech 

s různým geometrickým omezením (na polopřímce, uvnitř intervalu) a v přítomnosti záchytných či 

reflexních center na koncích intervalu.  

 

Kritické hodnocení dosažených výsledků není mým úkolem. Pokládám však za vhodné zvýraznit 

dva vybrané výsledky, které snad charakterizují modus celé dizertační práce.  

 

1) Při zvoleném způsobu párové interakce mezi částicemi se trajektorie jednotlivých částic 

nemohou křížit, tj. částice se nemohou „předbíhat“, jejich výchozí pořadí zůstává zachováno 

v průběhu časové evoluce. Jejich polohu v daném čase lze popsat jako pořádkové statistiky 

systému nezávislých a identicky rozdělených náhodných veličin. Vzniká tak zajímavá a dosud ne 

zcela prozkoumaná souvislost konkrétní fyzikální úlohy teorie difúze a jisté pokročilé partie 



aplikované pravděpodobnosti, teorie pořádkových statistik. Doktorand tuto spojitost zobecnil a 

propracoval ji pro časově závislá výchozí rozdělení a dále pro situace, kdy výchozí rozdělení 

zahrnují lokalizované stavy (záchytná centra). Tvůrčí zvládnutí uvedené analogie mu umožnilo, 

mimo jiné, odvození konkrétních fyzikálních vlastností systému interagujících částic na základě 

stručných a elegantně působících pravděpodobnostních argumentů. Například při využití již 

známých asymptotických výsledků teorie pořádkových statistik poskytuje uvedená analogie 

„rychle a bezbolestně“ netriviální fyzikální výsledky v tzv. termodynamické limitě.  

 

2) Nutno poznamenat, že úplný teoretický popis energetických transformací je úkol složitější než 

řešení samotných pohybových rovnic pro dynamiku systému. Základní termodynamické veličiny, 

teplo a práce, jsou stochastickými funkcionály definovanými na souboru trajektorií samotného 

dynamického procesu. Jejich charakterizace, tj. například výpočet hustoty pravděpodobnosti pro 

práci vykonanou systémem na okolí v průběhu daného nerovnovážného izotermického procesu, 

vyžaduje řešení hyperbolických systémů parciálních diferenciálních rovnic. Doktorand nalezl 

přesný tvar pravděpodobnostního rozdělení vykonané práce v konkrétním scénáři logaritmicko-

harmonického potenciálu. Získané řešení umožňuje diskuzi fluktuačních teorémů (Jarzynského 

identita). Analytické výsledky jsou, jako vždy, cenným podkladem pro počítačové simulace. A 

navíc, počítačová simulace pravděpodobnostního rozdělení pro práci vždy vykazuje jednu obtížně 

odstranitelnou slabinu. Velmi malé a velmi velké hodnoty práce se při simulaci objevují zřídka a 

dokonce i rozsáhlé simulace dávají v příslušných oblastech velmi nepřesné výsledky. Doktorand se 

zaměřil právě na tyto oblasti a odvodil přesné asymptotické vzorce. Byl jsem již svědkem toho, jak 

tyto vzorce s vděkem využívají ti, kteří se zabývají výhradně simulacemi.  

 

Výpočty v dizertaci zvládl doktorand samostatně a prokázal přitom schopnost kriticky hodnotit a 

systematicky využívat odbornou časopiseckou literaturu v daném oboru. Mohu prohlásit, že si 

vytvořil úctyhodnou databázi (řádově několik set prací), podrobně prošel dosavadní výsledky 

v dané oblasti a do dizertace zařadil cenné bibliografické pasáže sloužící k orientaci a ke 

kritickému srovnání dosud dosažených výsledků s novými výsledky vlastní práce.  

 

Uchazeč připravil dílem samostatně, dílem ve spolupráci se mnou a s dalšími kolegy k publikaci 7 

vědeckých prací. U dvou je jediným autorem. U dalších čtyř je hlavním autorem. Kromě těchto 

původních prací je kolega Ryabov spoluautorem kapitoly v monografii.  
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RNDr. Artem Ryabov byl v průběhu svého doktorandského studia aktivním spoluřešitelem 

bilaterálního projektu „Statistická rozdělení práce a tepla v modelech molekulárních motorů“. Při 

řešení projektu s německými kolegy-teoretiky z University Osnabrueck, byl platným a kreativním 

členem řešitelského týmu. V Osnabruecku prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce, odborné 

komunikace a koordinace kroků, které vyústily ve společné publikace.     

 

Rád bych se na závěr zmínil o pedagogické aktivitě doktoranda. Artem Ryabov vedl v celém 

průběhu doktorského studia cvičení k mé přednášce „Termodynamika a Statistická fyzika“ (3/2 

Z+Zk) pro studenty 3. ročníku bakalářského studia odborné fyziky na MFF UK. Přednášku si 

v tomto období zapisovalo 50-60 studentů. Artem prokázal nesporný talent k práci se studenty, ke 

cvičení přistupoval se zaujetím, iniciativně a zodpovědně. Studentům poskytl výraznou motivaci, 

konzultace a podporu. Studenti jeho přístup vysoce ocenili ve studentské anketě. Tato práce nebyla 

finančně oceněna a rád bych za ni Artemu Ryabovovi poděkoval.  

 

Stejně tak považuji za velice prospěšnou jeho práci v oblasti popularizace fyziky, konkrétně při 

řešení rozvojového projektu VVŠ v letech 2011-2014. Projekt má název „Magická fyzika-putovní 

pásmo překvapivých experimentů pro studenty středních škol“. Celkem jsme provedli řádově 

desítky návštěv na gymnáziích i na základních školách v celé republice a pokusili se, snad 

úspěšně, demonstrovat skrytý půvab a magickou krásu našeho oboru.   

 

V současné době připravuje doktorand první samostatnou výběrovou přednášku „Aplikovaná 

termodynamika“. Přednáška vzniká na popud kolegů experimentátorů na katedře i jinde na fakultě 

A má jim pomoci v jejich práci. Bude zaměřena na ty pokročilé partie termodynamiky, které tvoří 

teoretický podklad jejich experimentálního výzkumu.  

 

Závěrem konstatuji, že uchazeč během doktorandského studia úspěšně prokázal schopnosti, které 

podmiňují úspěšnou pedagogickou a vědeckou práci na akademické půdě. Konstatuji dále, že 

předkládaná dizertační práce je po formální i po obsahové stránce způsobilá k zahájení řízení k její 

obhajobě. Doporučuji ji uznat jako doktorskou disertaci a doporučuji, aby byl v případě úspěšné 

obhajoby RNDr. Artemu Ryabovovi udělen titul PhD.  

 

 

V Praze dne 26. Srpna 2014 

 

.                                                          Prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.                   

 


