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Posudek školitele na disertaci Mgr. Vladislava Pokorného: 

Spectral and transport properties of correlated electrons in disordered alloys 
 
 
Neuspořádanost a prostorově nekorelované fluktuace atomových potenciálů krystalické mřížky vý-
razně ovlivňují chování plynu vodivostních elektronů v kovech a slitinách. Náhodný potenciál jed-
nak mění charakter kvazičástic, elementárních excitací, které v neuspořádaných systémech mají 
konečnou dobu života i na Fermiho ploše, ale hlavně výrazně ovlivňuje transportní vlastnosti krys-
talu. Elementární excitace jsou popsány spektrální funkcí, kdežto transportní vlastnosti závisí na 
chování funkcí odezvy. Pro první typ funkcí v systémech neinteragujících elektronů existuje dobře 
rozvinutá a spolehlivá teorie středního pole. Pro funkce odezvy, především v limitě silné neuspořá-
danosti, spolehlivá výpočetní metoda dávající jednoznačné výsledky dosud neexistuje.  Situace se 
stane ještě mnohem komplikovanější, když elektrony rozptylované náhodným mřížkovým potenciá-
lem vzájemně interagují. Cílem disertace bylo vybudovat analyticko-numerickou metodu na výpo-
čet transportních vlastností elektronů v náhodném prostředí, která by byla podobně spolehlivá 
v celém rozsahu síly náhodného potenciálu jako teorie středního pole pro spektrální funkce, a navíc 
by umožňovala zahrnout vliv elektronových korelací. Volba přirozeným způsobem padla na dia-
gramatický rozvoj a Greenovy  funkce z teorie korelovaných elektronů.    

Disertační práce je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní kapitola sumarizuje fundamentální 
vztahy a známé výsledky a postupy související se zvoleným směrem studia neuspořádaných systé-
mů v termodynamické limitě – neporuchové metody v rámci rozvojů do mocnin náhodného poten-
ciálu. Druhá kapitola shrnuje podstatné vlastnosti standardní teorie středního pole pro náhodné sys-
témy (teorie koherentního potenciálu)  pro spektrální funkce a funkce odezvy. Kromě teoretického 
rozboru kapitola obsahuje numerické příklady užití tohoto přiblížení nejen pro neinteragující elek-
trony ale taky pro nejjednodušší model s elektronovou korelací vedoucí na elastické rozptyly. Teo-
rie středního pole je obecně nejlepším startovním bodem pro přibližná řešení s globální použitelnos-
tí. Teorie koherentního potenciálu však není schopna postihnout všechny procesy významné pro 
spolehlivý popis dalekodosahové elektronové difuse v limitě silné neuspořádanosti. 

Disertační práce od třetí kapitoly obsahuje vlastní výsledky disertanta a věnuje se výpočtu 
elektrické vodivosti a způsobu započtení zpětných rozptylů, které teorie středního pole nepostihuje. 
Tyto jsou dnes započítávány formou vrcholových korekcí k jednočásticové vodivosti teorie střední-
ho pole. V kapitole tři je ukázáno, že tyto korekce jsou vždy záporné a kompenzují Drudeho člen, 
výsledek přiblížení koherentního potenciálu. Autor taky ukazuje, jak systematicky tyto korekce 
počítat z asymptotického rozvoje kolen limity nekonečněrozměrné hyperkubické mřížky. Současně 
ale V. Pokorný ukazuje, že tento poruchový rozvoj kolem přiblížení středního pole selhává v limitě 
silné neuspořádanosti, neboť vrcholové korekce mohou převážit nad Drudeho členem a ve výsledku 
dávají nefyzikální zápornou vodivost.  

Řešení problému záporné vodivosti v vrcholovými korekcemi v limitě silné neuspořádanosti 
je navrženo ve čtvrté kapitole. S využitím Betheho-Salpeterových rovnic je navržen neporuchový 
vztah pro elektrickou vodivost, který zaručuje nezáporný výsledek, pokud bude kvalitativně správně 
provedena inverze jádra Betheho-Salpeterovy rovnice. Explicitně je potom rozpracováno přibližné 
řešení, které vede na nezápornou vodivost v celém rozsahu síly náhodného potenciálu.     

Nejtěžším problémem v silně neuspořádaných systémech je konsistentní popis vymizení di-
fuse neboli Andersonova přechodu kov – izolátor. Dodnes neexistuje shoda mezi numerickými si-
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mulacemi na konečných systémech a analytickými přístupy v termodynamické limitě. V páté kapi-
tole je analyzován způsob, jakým lze tento přechod zahrnout do popisu založeného na rozvoji ko-
lem exaktního řešení v limitě nekonečněrozměrné mřížce. Kombinací neporuchového řešení Bethe-
ho-Salpeterových rovnic v limitě vysokých prostorových dimenzí a elektron-děrové symetrie byla 
získána rovnice pro lokální vrcholovou funkci, která byla explicitně numericky vyřešena v různých 
limitách. Odvozená rovnice vede na kritický bod, ve kterém vzniká fáze s narušenou elektron-
děrovou symetrií a nulovým efektivním difusním koeficientem. Tato nová fáze vykazuje atributy 
Andersonovy lokalizace, ale získané řešení, které bylo odvozeno z limity vysokých prostorových 
dimenzí, není zatím schopno odpovědět na všechny otázky existence bezdifusního režimu v tříroz-
měrných mřížkách.   

Disertační práce je napsána solidním odborným jazykem a je technicky a graficky dobře 
zpracována. Je logicky uspořádána a rozumně členěna. Problémy jsou řešeny postupně a 
v návaznosti od jednodušších k náročnějším. Třebaže větší část analytické teorie již byla vyvinuta 
dříve,  v disertační práci je na některých místech až zbytečně stručně vyložena.  Na detaily je čtenář 
odkazován na originální literaturu i v případech, kdy disertant je spoluautorem citovaných publika-
cí. Očekával bych, a bylo by to i pro disertační práci vhodnější, kdyby autor ne zcela standardní 
odvození popsal včetně detailů. Tím by současně prokázal, že rozebírané problematice rozumí. Na 
druhé straně oceňuji, že numerické postupy vedoucí na kvantitativní výsledky jsou velmi pečlivě a 
dostatečně rozsáhle popsány. Hlavní přínos V. Pokorného v disertační práci je vyvinutí a stabilizace 
numerických metod na řešení výsledných rovnic pro vrcholovou funkci a elektrickou vodivost 
na třírozměrných mřížkách. Přispěl však i samostatným analytickým řešením a teoretickým vysvět-
lením některých problémů, jako je například existence a kompenzace divergence v ireducibilní 
elektron-elektronové vrcholové funkci (Dovětek B).  

Mgr. Pokorný pracoval po celou dobu doktorského studia svědomitě a odpovědně. Byl 
schopen se poměrně rychle zapracovat do pro něho nové náročné problematiky náhodných itine-
rantních systémů. Při řešení problémů disertační práce byl samostatný obzvláště při těch, které sou-
visely s numerickými metodami. V. Pokorný prokázal velkou erudici v řešení numerických problé-
mů. Jeho pečlivý a odpovědný přístup byl současně zárukou spolehlivosti výsledků, které získal. 
Disertační práce prokazuje, že její autor je schopen nejen se zapracovat do obtížné problematiky 
fyziky neuspořádaných a korelovaných systémů, ale hlavně využít moderní analyticko-numerické 
metody k řešení jejich problémů. Má tedy potřebné předpoklady,  aby se stal platným a užitečným 
členem výzkumných týmů řešících problémy, které vyžadují použití náročných numerických tech-
nik.                           

 
Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byla V. Pokornému udělena vědecká hodnost PhD.  

 
 
 
 
V Praze, dne 1. listopadu 2013                                                     Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.    


