
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  
Matematicko-fyzikální fakulta  

katedra fyziky nízkých teplot 
 
 V Holešovičkách 2  Tel:  +420-221 912 565 
 180 00 PRAHA 8  Fax:  +420-221 912 567 
      E-mail: skrbek@nbox.troja.mff.cuni.cz 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Posudek školitele doktoranda RNDr. Davida Schmoranzera 
 
 
  
 
 RNDr. Davida Schmoranzera znám téměř šest let od doby, kdy přišel na KFNT se 
zájmem o diplomovou práci v oboru kryogenní dynamiky tekutin. Po jejím obhájení 
pokračoval na KFNT pod mým vedením v doktorandském studiu. Bez problémů složil 
všechny předepsané zkoušky a aktivně se zapojil do vědecké práce, o čemž svědčí fakt, že je 
na Web of Science uveden jako spoluautor 11 publikací (z nich tři ve Physical Review, čtyři 
v Journal of Low Temperature Physics) se stovkou citací. Vědecky se zaměřil na studium 
proudění kvantových kapalin a kvantové turbulence pomocí velmi citlivých mechanických 
oscilátorů - piezoelektrických křemenných ladiček. Šlo zejména o detailní experimentální 
studie přechodu od laminárního k turbulentnímu proudění, kavitace a akustické emise v 
normálním a supratekutém heliu, tyto kryogenní experimenty byly doplněny vizualizací 
dynamicky podobných proudění ve vodě za pokojové teploty. David má hluboké teoretické 
znalosti, zejména supravodivosti a supratekutosti a dalších oblastí fyziky nízkých teplot, o 
čemž svědčí to, že vypracoval dva nové teoretické modely akustické emise oscilujícím 
tělesem v kapalném heliu a úspěšně je uplatnil k analýze získaných experimentálních dat. Po 
dobu doktorandského studia absolvoval tři stáže ve špičkových nízkoteplotních laboratořích 
v Helsinkách (dvě tříměsíční, kde se účastnil experimentů detekce kvantovaných vírů 
v supratekutém 3He při submilikelvinových teplotách pomocí křemenné ladičky na základě 
detekce Andrejevova rozptylu) a v Grenoblu (více než měsíc, vývoj mikrooscilátorů pro 
studium kvantových kapalin). Vystoupil na několika mezinárodních konferencích, je dobrým 
řečníkem i díky výborné znalosti anglického jazyka. Na MFF UK se zapojil do pedagogické 
práce, především v rámci fyzikálního praktika a jako konzultant diplomové a bakalářské 
práce. Dokladem vědeckých i lidských kvalit Davida Schmoranzera je i fakt, že se ihned po 
ukončení doktorského studia stává kmenovým zaměstnancem katedry. 
 Jsem přesvědčen, že předložená práce RNDr. Davida Schmoranzera splňuje všechny 
formální i věcné požadavky pro práci disertační a vzhledem k dosaženým výsledkům 
jednoznačně doporučuji, aby mu byl po jejím obhájení udělen titul PhD.  
 
 
 
V Praze dne 1. 8. 2011 
                                                                                
 
 
        prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. 
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