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Průběh obhajoby:  

 

Obhajoba proběhla podle předepsaného scénáře za účasti obou oponentů a šesti ze sedmi členů 

komise pro obhajobu. K práci nedošly žádné připomínky. Celá obhajoba trvala více než dvě hodiny 

a to především v důsledku velmi pěkně připravené reakce uchazeče na námitky a dotazy oponentů. 

Všeobecná rozprava byla vedena v pochvalném a konstruktivním duchu.  

 

Komise pro obhajobu ocenila zejména detailní práci uchazeče s publikovanými konkrétními 

hodnotami Lambova posunu v muonovém vodíku. Uchazeč se zde potýkal s celkem 14 možnými 

korekcemi, zaujal k ním stanovisko a konfrontoval jednotlivé korekce se svými vlastními výsledky. 

Impresivní je úvaha uchazeče zda nakonec vůbec lze vysvětlit diskrepance mezi teorií a 

experimentem v rámci standardního modelu.  

 

V druhé části práce uchazeč navrhl novou modifikaci WKB metody pro výpočet poruchově 

určených vlastních energií v rámci dosud málo studovaného dvoudimenzionálního a dvoujámového 
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modelu. Jeho výsledky přesvědčivě ukazují fraktální strukturu energetického spektra. Zde se 

rozvinula zajímavá diskuze o interpretaci dosažených z hlediska teorie kvantového chaosu.  

 

Celkově komise ocenila detailní a pečlivou práci uchazeče jak v oblasti analytických výpočtů tak při 

jejich numerickém zpracování. O tom svědčí i jednoznačný výsledek neveřejného zasedání a 

hlasování.   

 

Počet publikací: 3 
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Počet členů s právem hlasovacím: 7 

Počet přítomných členů: 6 

Odevzdáno hlasů kladných: 6 

Odevzdáno hlasů neplatných: 0 

Odevzdáno hlasů záporných: 0 

 

Výsledek obhajoby:   Prospěl.     
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