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Průběh obhajoby:  Předseda komise zahájil obhajobu konstatováním, že všechny právní 

náležitosti jsou splněny a předal slovo uchazeči. Ten poté přednesl obsáhlý a podrobný referát o motivaci 

i výsledcích své práce (cca 30 min). Popsal témata, kterým se v práci věnoval a uvedl nejdůležitější 

výsledky.  

Poté přečetl svůj posudek dr.  Jens Bolte a po seznámení s posudkem nepřítomného prof. P. Šeby, tento 

posudek přečetl předseda komise prof. J. Horáček, zodpověděl J. Lipovský vyčerpávajícím způsobem 

všechny dotazy oponentů.   

Ve veřejné části rozpravy zazněla řada otázek. Například: odpověď na otázku prof. Šeby, jaký je 

charakter spektra řídkých stromových grafů: JH: v některých případech je známo, že spektrum je 

singulárně spojité, např. pokud vazba je kirchhoffovská a délky hran rostou exponenciálně. Obecná 

odpověď na otázku zatím není známa.  Na otázku prof. Janiše: Jaký je význam vrcholů grafů v těchto 

modelech?, odpověděl J. Lipovský: Vlnová funkce se v nich větví, požadavkem je zachování proudu 

pravděpodobnosti. Pokud systém není isolovaný, může být vazba závislá na energii. Dotaz doc. Hoška: Je 

pravda, že díky cejchovací invariance nezáleží na přesném tvaru vektorového potenciálu? Existuje 

souvislost s Aharonovovým-Bohmovým jevem? Odpověď JL:  Záleží pouze na magnetických tocích 

smyčkami grafu. Souvislost existuje, v podobném uspořádání byl AB jev poprvé experimentálně potvrzen 

Dr. Bolte: Je možné podobě vyšetřovat vlnovou rovnici na grafech? JL: Ano, jak v akustice, tak v 

mikrovlnných systémech; takové experimenty se skutečně konaly. Všechny tyto dotazy byly též 

uchazečem podrobně zodpovězeny. 

 



Uchazeč zodpověděl všechny otázky ke spokojenosti oponentů i všech členů komise  a stejný byl i 

závěr následující všeobecné diskuse. Závěrečné hlasování proběhlo tajně a bez problémů. Uchazeči 

byl udělen titul Ph.D.  
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