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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Autor založil svoji teorii absorpce a cirkulárního dichroismu (CD)  na jisté modifikaci klasických 

(tj. nekvantových) Maxwell-Lorentzových rovnic, která umožňuje vnitřně konzistentní 

mikroskopické modelováni absorpčních a emisních procesů.  Model pak implementoval a spočetl 

absorpční a CD spektra některých soustav elektromagneticky svázaných oscilátorů, které modelují 

mnohoatomové soustavy. 

 

Předložená práce prokazuje dobré zvládnutí základního řemesla; jak rešerše (z velké části z 

původních článků) tak formulace a implementace dynamického modelu se jeví vcelku zdařile a 

bez závažnějších chyb. Je napsána dobrou angličtinou a i její stylistika vcelku obstojí; bylo tedy 

vynaloženo úsilí více než dostatečné k udělení titulu magistr. Zarámování tohoto úsilí do pokusu o 

modelování elektronového systému bakteriochlorofylu (BCL) budí ovšem značné pochybnosti. 

 

Předně je obtížné přehlédnout, že aplikace na spektrum BCL není úspěšná a deklarovaného cíle 

práce tak nebylo dosaženo. Jakkoliv lze chápat, že v naznačené rudimentální formě modelu 

elektronového systému BCL by byla zřejmě neúspěšná i obdobně postavená teorie kvantová, lze  

pochybovat zda naznačený klasický styl modelování má vůbec naději na úspěch i při 

sofistikovanější reprezentaci BCL. Typickou optickou "jednotkou" v BCL bývají značně 

delokalizované elektronické stavy, pro které se bude obtížně hledat odpovídající klasický 

protějšek. Soudím, že se autor měl raději poohlédnout po realističtější aplikaci své metodiky (a 

případně požádat o odpovídající úpravu tématu DP). 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Očekávám, že se autor pokusí obhájit relevanci klasicky založené metodiky pro světlosběrné 

systémy a vysvětlí, jakým způsobem by hodlal klasicky vystihnout delokalizované elektrony 

zodpovědné ze absorpční pásy BCL. 

 

Pokud se předešlý nárok bude jevit příliš tvrdým, lze se alternativně domáhat, pro jaké (jiné)  

struktury by mohl být předložený typ elektrodynamického modelu věcně relevantní. 

 

O těchto otázkách, vlastně po smyslu celého podniku, samotná práce mlčí a jejich rozumné 

vypořádání podmiňuje níže navržené, v podstatě příznivé hodnocení DP. 
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