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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Jednou z velkých výzev moderní statistické fyziky je nalezení ekvivalentního výrazu k 

Boltzmannovu faktoru pi~exp(- βEi) pro systémy v nerovnovážných stacionárních stavech. Pro 

určitou třídu systémů vyvedených z rovnováhy „malými“ časově-konstantními silami je jednou z 

možností jak charakterizovat stacionární stav použít tzv. princip minimální produkce entropie. 

Student Martin Hrubovský se ve své práci zabýval otázkou, zda je možno princip minimální 

produkce entropie zobecnit na systémy vyvedené z rovnováhy časově-periodickým vnějším polem. 

 Pracoval s konkrétním modelem dvouhladinového systému s periodicky modulovanými 

energiemi hladin, přičemž dynamika systému byla Markovovská. Ze známého řešení Řídící 

rovnice pro daný model student vypočítal obsazení hladin systému během limitního cyklu, časově-

periodického stacionárního stavu, do kterého systém s postupujícím časem relaxuje. Dále student 

minimalizoval produkci entropie za jednu periodu vnějšího pole jako funkci počátečních 

pravděpodobností obsazení hladin systému. Zde je důležité podotknout, že entropie byla 

minimalizována na množině možných řešení Řídící rovnice. Hlavním výsledkem práce Martina 

Hrubovského je netriviální vztah mezi distribucí hladin minimalizující produkci entropie za 

periodu vnějšího pole a distribucí hladin v limitním cyklu, který je platný pro pomalou modulaci 

hladin (do 1. řádu). Konkrétně platí, že průměr zmíněných distribucí dává do 1. řádu v „pomalosti 

vnějšího pole“ Boltzmannovo rozdělení. Tento výsledek je nový, alespoň pro mne překvapivý a 

pravděpodobně platný i obecněji, než jen pro zmíněný dvouhodinový systém. Pokud by tomu tak 

skutečně bylo, pak je možno výsledky Martina Hrubovského okamžitě použít jako základ 

standardní vědecké publikace.  

Při vypracování práce student využil standardní postup řešení řídící rovnice metodou 

Greenových funkcí, základní algebraické metody pro výpočet vlastních vektorů matice a dále, při 

výpočtu rozvojů potřebných k získání hlavního výsledku práce, aplikoval výsledky teorie 

asymptotických rozvojů Laplaceových integrálů. Všechny numerické procedury potřebné 

k výpočtům v rámci práce a k vytvoření ilustrací v práci obsažených byly provedeny v prostředí 

Matlab. Tolik k vědecké stránce práce, která je dle mého názoru výborná.  

Formální stránka práce za tou vědeckou bohužel pokulhává, díky čemuž mohou být 

některé části práce pro nezainteresovaného čtenáře poněkud hůře srozumitelné. Je to jednak tím, 

že je práce psána anglicky, s čímž student zřejmě ještě nemá dostatek zkušeností. I proto bych 

chtěl ocenit jeho odvahu při volbě jazyka práce a fakt, že se ve svém boji s angličtinou během 

psaní neustále zlepšoval. Většina formálních jazykových nedostatků je soustředěna v úvodní části 

práce (Introduction) a nechci je blíže rozebírat. Druhý zdroj formálních nedostatků je podle mne 

závažnější a vyplývá z nedostatečné zkušenosti studenta s psaním odborných textů (která je 

samozřejmě pochopitelná). V textu není dostatečně vysvětleno, proč se zrovna v tuto chvíli dělají 

dané manipulace (např. proč počítáme zrovna tento rozvoj, proč používáme výrazy z dodatku a co 

je v onom dodatku vlastně obsaženo, atp.) a dále chybí definice některých symbolů na místech, 

kde byly tyto symboly použity poprvé (např. symbol pro produkci entropie v úvodu a symbol pro 

počáteční stav systému v kapitole 2). V rámci fyziky a zejména teoretické fyziky je nutno 

vyjadřovat se co nejpřesněji a proto apeluji na studenta, aby se v tomto ohledu do budoucna 

zlepšil. Na druhou stranu bych chtěl studenta pochválit za pěkné grafické zpracování práce. Tolik 

k formální stránce práce, která je dle mého názoru průměrná. 

Celkově doporučuji práci Martina Hrubovského po úspěšné obhajobě uznat jako práci 

bakalářskou a vzhledem ke zmíněným formálním nedostatkům navrhuji ohodnotit práci známkou 

velmi dobře.  

 

 

 



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1) Je možné, aby pravděpodobnostní obsazení hladin během limitního cyklu bylo dáno do prvního 

řádu v "parametru nevratnosti" Boltzmannovým rozdělením? 

 

2) V kontextu vědeckých prací z oboru je zajímavé zapsat Váš rozvoj obsazení hladin během 

limitního cyklu ve tvaru pi ~ exp(- β Ei + Wi), kde Ei určuje energie hladin a Wi je ``nerovnovážná 

oprava k Boltzmannovu faktoru". Našel byste pro Vaše funkce Wi nějakou fyzikální interpretaci? 

 

3) Je nutno pro odvození počáteční podmínky minimalizující entropii za periodu vnějšího pole 

uvažovat opravdu entropii za periodu pole? Nestačilo by místo toho minimalizovat entropii 

vyprodukovanou za čas nutný k relaxaci systému do limitního cyklu? 

 

4) Vámi získaný vztah symetrie mezi počáteční podmínkou minimalizující entropii za periodu 

vnějšího pole a pravděpodobností obsazení hladin během limitního cyklu (rovnice (3.1)) je podle 

mne velmi neintuitivním a překvapivým výsledkem, který pravděpodobně platí obecněji než jen 

pro Váš dvouhladinový systém. Dovedl byste nějak fyzikálně zdůvodnit, proč by takový vztah měl 

platit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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