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Průběh obhajoby:  

1. Obhajobu zahájil v 10:00 hod předseda komise prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. konstatováním, 
že všechny formální náležitosti k zahájení obhajoby byly splněny a představil kandidáta. 

2. Školitel prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. přednesl hodnocení kandidáta RNDr. Artema Ryabova a 
jeho dizertační práce s názvem Stochastic dynamics and energetics of biomolecular systems. 

3. Kandidát přednesl zhruba 25 minutovou prezentaci předkládané práce. 
4. Oponent Ing. Štěpán Papáček, Ph.D. přečetl svůj posudek a položil kandidátovi otázky vyplývající 

z tohoto posudku. Po odpovědích RNDr. Artema Ryabova oponent prohlásil, že je s odpověďmi 
spokojen, a doporučil práci k obhájení. 

5. Posudek RNDr. Tomáše Novotného, Ph.D. přednesl předseda komise. Součástí posudku bylo 
několik otázek, na něž RNDr. Artem Ryabov odpověděl. Členové komise byli s jeho odpověďmi 
spokojeni. 

6. Předseda komise otevřel obecnou diskusi.  
a. Dr. Netočný se zeptal, zda kandidát zkoumal i problém single-file difuze v konstantním 

vnějším poli, případně s jinými okrajovými podmínkami, než těmi uvedenými v rámci 
prezentace práce. 



 

 

b. Prof. Duška zajímalo, zda se vlivem interakce částic mohou v systému tvořit různé fáze.   
c. Prof. Skála se ptal, jak se změní asymptotika hustoty pro práci představená kandidátem 

uvážíme-li realističtější potenciály než ty diskutované v rámci prezentace práce. 
d. Prof. Jungwirth chtěl vědět, zda se změní asymptotické výsledky získané kandidátem pro 

single-file difuzi uvážíme-li Coulombickou interakci mezi jednotlivými částicemi. 
e. Dr. Slanina se zeptal, jaký vliv na kandidátovy výsledky by mělo zahrnutí malé poruchy 

umožňující lokální předbíhání částic do uvažovaných modelů. 
f. Prof. Chvosta nakonec poznamenal, že se nyní chystá spolu s kandidátem zaměřit na 

single-file difuzi v časově proměnném potenciálu. 
Kandidát průběžně odpověděl na všechny předložené otázky.  

7. Předseda komise konstatoval, že kandidát náležitě zodpověděl všechny otázky a uzavřel diskusi. 
Poté vyzval hosty a RNDr. Artema Ryabova k opuštění sálu na dobu nutnou k poradě komise.  
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