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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Předkládaná práce se ve své první části zabývá teoretickým studiem difúze systému interagujících 

částic. V druhé části studuje energetické transformace v průběhu difúze jediné částice v časově 

proměnném a prostorově nesymetrickém potenciálu.  

 

Nutnou podmínkou ke splnění cílů disertace bylo předběžné zvládnutí pokročilých partií teorie 

pravděpodobnosti a statistické fyziky. Zejména bylo využito analogie mezi fyzikální úlohou difúze 

častic s interakcí typu tuhých koulí (Single File Diffusion) a pravděpodobnostní teoríí 

pořádkových statistik (Order Statistics).  

 

Obecná charakteristika práce a hlavní dosažené výsledky jsou dostatečně podrobně popsány 

v úvodu práce, v závěrech, a v autoreferátu. Kvalita a originalita dosažených výsledků byla 

dostatečně prokázána v sedmi recenzovaných publikacích, proto nyní přikročím k mým 

komentářům.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1) V kapitolách 1. až 3. se studuje systém částic s kontaktní interakcí, avšak při absenci vnějších 

sil. V kapitolách 4. a 5. se studuje difúzní dynamika v časově proměnném potenciálu, avšak pro 

jednu částici. K logickému propojení těchto dvou celků však nedochází. To lze pochopit v situaci, 

kdy úloha difúze systému interagujících částic v časově proměnném potenciálu je téma které by 

bylo námětem celé nové dizertační práce, tj. jejím včleněním do stávající práce by se značně 

překročil plánovaný rozsah předkládané práce. Je tomu skutečně tak?  

 

2) Analytické výsledky první části jsou nepochybně správné. Bylo by jistě možné a pro čtenáře 

práce velmi ilustrativní ověřit analytické formule příslušnými počítačovými simulacemi; ty však 

v první části čtenář nenajde. Proč autor možnosti srovnání svých analytických výsledků se 

simulacemi nevyužil?  

 

3) Na straně 72 v kapitole 5.4.2. je stručná zmínka o verifikaci asymptotických rozvojů hustoty 

pravděpodobnosti pro práci pomocí počítačové simulace. Autor přitom zmiňuje použití Heunova 

algoritmu a odkazuje na jednu obecnou monografii. Čtenář by jistě uvítal širší diskuzi k problému, 

například relevanci a důvody použití právě Heunova algoritmu. Stejně tak by bylo pro čtenáře 

přínosné uvedení alespoň části použitého počítačového kódu, například v příloze práce.  

 

4) Kapitola 4 poskytuje stručný a výstižný úvod do oblasti energetiky stochastických systémů. 

Z jakého důvodu nebyl do práce začleněn podobný úvod do matematické teorie pořádkových 

statistik?  

 

5) V kapitole 5.1, rovnice (5.1) je uveden specifický tvar časově závislého potenciálu, pro který je 

dále studována hustota pravděpodobnosti pro práci. Jaký byl důvod právě pro tuto konkrétní volbu 

potenciálu?  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Závěrem konstatuji, že předkládaná 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.  
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