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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Práce pojednává o dynamice a energetice Brownovských částic, které se pohybují po přímce a 

interagují jako tuhé koule. I přes to, že diskutovaný problém je matematicky náročný, je práce 

velmi čtivá a je snadné se v ní orientovat. Čtenář jistě ocení autorův vysoce kvalitní jazykový 

projev, přehlednou strukturu práce, důsledné značení diskutovaných veličin a úhledné grafy 

znázorňující vypočtené charakteristiky.  

 

Z vědeckého hlediska jsem v předložené práci neobjevil žádné závažné věcné chyby. Hlavním 

formálním nedostatkem je, dle mého názoru, nedopsaný abstrakt, který obsahuje věty bez 

přísudků. V práci je jen několik málo překlepů (špatné znaménko v důkazu věty 1 na str. 11, 

překlep v indexech v rovnicích (2.85), (3.8); „časo“ nad (3.4)). Tyto drobné vady na kráse však 

nijak výrazně neovlivňují celkovou kvalitu sdělení.  Proto práci doporučuji uznat jako 

bakalářskou a navrhuji hodnocení stupněm výborně.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1) Pod r-cí (3.3) uvádíte, že algoritmus generuje polohu částice s přesností Δt. Vzhledem k tomu, 

že se na pravé straně rovnice (3.2) vyskytuje odmocnina z Δt, neměla by přesnost být (Δt)
1/2

?  

2) Platí ve studovaném modelu Jarzynského rovnost? 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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