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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího práce: 

 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na jeden konkrétní experimentálně relevantní teoretický 

model v oblasti teorie difúze. Zaměřuje se na difúzi systému interagujících částic v časově 

proměnném parabolickém potenciálu.  

 

Analytický i simulační přístup k úloze se zaměřují na charakterizaci práce konané na individuální 

částice systému. Dosud bylo pravděpodobnostní rozdělení práce na částici studováno pouze pro 

jednotlivé neinteragující částice. Centrální otázka práce tedy zní: jak modifikuje interakce mezi 

částicemi stochastické charakteristiky práce konané na individuální částice systému. Nabízí se také 

možnost studovat korelací prací konaných na např. dvě různé částice systému.  

 

Práce je členěna do tří kapitol. První z nich shrnuje potřebný matematický aparát (pořádkové 

statistiky, pohybové rovnice). Druhá kapitola je věnována analytickým výpočtům uvedených 

charakteristik. V třetí kapitole jsou analytické výsledky potvrzeny rozsáhlými počítačovými 

simulacemi.  

 

Jako vedoucí bakalářské práce chci v prvé řadě ocenit nevšední píli a pracovitost autora. Bylo 

třeba se seznámit s několika pokročilými partiemi teorie pravděpodobnosti a stochastické 

termodynamiky. V počáteční etapě autor přepočítal všechny známé výsledky pro neinteragující 

částice. Zobecnění pro interakci typu tuhých koulí pak vyžaduje velmi detailní značení, pečlivou 

práci s násobnými integrály, a zpracování velkých souborů simulovaných trajektorií. Všechna tato 

úskalí autor úspěšně překonal. Přitom prokázal schopnost fyzikálního zhodnocení získaných 

matematických výsledků.  

 

Práce má jasnou logickou strukturu, začleněné ilustrace jsou relevantní, v textu se vyskytuje jen 

minimum tiskových chyb. Úkoly stanovené v zadání práce byly splněny. Vyzdvihuji unikátní 

kvantitativní popis antikorelace prací konaných na dvě různé částice interagujícího systému.   

 

Mám-li shrnout své hodnocení, práce je zajímavým a originálním příspěvkem k teorii difúze 

v časově závislém potenciálu. Dosažené výsledky jsou cenné, jsou na úrovni publikace 

v mezinárodním odborném časopise. Velmi rád bych s autorem dále spolupracoval při publikaci 

výsledků.  

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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