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Posudek vedoucího doktorské práce 

Selected topics in string field theory and physics of D-branes  

studenta Jakuba Vošmery 

 
Doktorská práce Jakuba Vošmery se věnuje řadě aktuálních problémů teorie strunných polí za pomoci 

moderních sofistikovaných matematických metod (homotopické algebry a coalgebry), a zároveň fyzice 

D-brán metodami dvou dimenzionální konformní teorie pole. Práce je založená na třech publikacích, 

dvě z nich již vyšly v časopise JHEP, třetí bude zaslána k publikaci v nejbližším termínu. Výsledkem 

disertační práce je čtvrtá publikace https://arxiv.org/abs/2006.16270, která byla zaslána na preprintový 

server po odevzdání práce, a již byla citována Prof. C. Hullem z Imperial College a kolegy. 

Práce má vysokou odbornou úroveň. Představuje cutting-edge výzkum v aktuálních oblastech teorie 

strun. Jakub Vošmera je hlavním autorem všech čtyř publikací. Na základě obecně předestřeného 

zadání byl schopen konkrétně zformulovat a řešit zajímavé problémy, nalézt netriviální technické 

výsledky a připravit publikace publikovatelné a publikované ve standardních časopisech oboru. 

Výsledky též prezentoval s úspěchem na několika mezinárodních konferencích. 

Pro řešení témat práce, bylo třeba nastudovat obrovské množství literatury, od teoretické fyziky pevných 

látek a konformní teorie pole, přes teorii strun, až po čistě matematické články zabývající se vysoce 

abstraktními tématy. Nicméně seznam cca 260 prací, na které se Jakub v disertační práci odkazuje, 

mne samotného překvapil svoji šíří, a to jakým způsobem a do jaké hloubky Jakub tyto práce nastudoval 

a využil ve svém výzkumu, považuji za bezprecedentní. Vlastní výzkum sestává z kilometrů výpočtů 

v ruce či rovnou latexu, v kapitole 7 pak i velmi komplexních výpočtů pomocí počítačového systému 

Mathematica. 

Během práce na jednotlivých projektech Jakub zcela přirozeně navazoval spolupráci s kolegy ze 

zahraničí a v podstatě již od prvního roku studia byl nezávislý na svém školiteli. Časté diskuze se 

školitelem byly ku prospěchu především školiteli, který tak měl možnost řadu věcí lépe pochopit.  Ve 

všech projektech, kterých se Jakub účastnil, byl hnací silou, zdrojem nápadů a inspirace, i autorem 

většiny výpočtů a textu.  Práci samotné se věnoval převážně na Fyzikálním ústavu v Praze, byť několik 

týdnů strávil na pozvání na zahraničních pracovištích v Torinu, Mnichově, Vídni a v Galileo Galileově 

Institutu ve Florencii. 

Již před dokončením doktorského studia obdržel za svoje výsledky několik nabídek na postdoktorské 

pozice, jmenovitě na ETH v Zurichu, Stony Brook University, nebo LMU v Mnichově. Osobně považuji 

Jakuba za nejtalentovanějšího a nejkvalitnějšího doktoranda na MFF UK, s kterým jsem se kdy setkal. 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky na doktorskou práci a doporučuji ji přijmout jako Ph.D. 

thesis na MFF UK. 
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