
HodnocenI vedoucIho prãce k bakaIáské praci Milana KoI

Pedloená bakaláskã práce nese název ,,Predikce krystalov’’ch struktur”. Toto téma zaIvá v
souasnosti velk’ rozvoj, kterç’ byl podmInën nártistem v’poetnI shy poItaO v poslednIch letech.

Kromë samotné struktury Ize predikovat I jejI vlastnosti a jejI stabilitu za externIch podmmnek, co je
snad sen kadého materiálového vëdce.

ZadánI bakaláské práce nebylo koncipováno na splnënI jednoho konkrétnIho ükolu, ale vedlo
studenta k zIskávánI pehledu o zãkladnIch principech a metodikách pi predikovánI krystalov’ch

struktur s dIem mu dat dobr irok’’ základ pro dalI studium. Ukol studenta byl o to tëI, e I pro
vedoucIho je toto téma pomërnë nové a ani v celé eské Republice nenI ucelená skupina, která by Se,
dIe m’’ch vëdomostI, tomuto tématu aktivnë vënovala.

Milan KoI projevoval od poátku aktivnI zãjem o danou problematiku a aktivnë se na dane
problematice zaal vënovat ji v zaI minulého roku ped zaátkem akademického roku. ZákladnI

myIenka predikce struktury jednoduché molekuly, byla na studentovu ádost rozIena i o
experimentálnI urenI struktury z difraknIch dat polykrystalického vzorku. Od té doby se dane
problematice velmi aktivnë a üspene vënuje. Bëhem vánonIch prázdnin nap. zvlãdl kapitolu

predikce uspoádánI ye slitinë Fe3Al. Nezahãlel ani bëhem zkoukového obdobI, kdy peetl témë

celou mnohaset stránkovou knihu o difrakci (Fundamentals of Powder Diffraction and Structural

Characterization of Materials — Vitalij K. Pecharsky). Koncem srpna se aktivnë züastnil sedmidennI

mezinãrodnI krystalografické konference IUCR-2021. Prezentoval zde poster s názvem: ,,CSP:
Paracetamol via Grid Search & P50”.

Své programovacI dovednosti prokázal üspënou implementacI trech rOzn’ch algoritmO pro
globãlnI optimalizaci vjazyce Pearl: Simulované IhánI, genetick’ algoritmus a optimalizace hejnem

ástic. Ze strukturnIho pohiedu se vënoval jak anorganick’Qm, tak organick’m krystaIick’m

strukturám. Na struktue Paracetamolu si vyzkoueI pomërnë komplexnI proces predikovãnI
krystalické struktury. Kromë poItaov’ch simulacI zIskal I praktické zkuenosti s experimentálnIm

mëenIm na rtg difraktometru.

Milan KoI je ochotn’, pracovit’ a schopn’ a nezb’’vá mi ne konstatovat, e mi bylo velk’m

potëenhm s nim spolupracovat. Odevzdaná bakaláská práce je na vetmi vysoké ürovni a hodnothm ji
kvalifikanI stupnëm A.
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