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Posuzovaná disertační práce je z oboru kvantové teoretické fysiky kondensovaných 

systémů. Je založena na třech původních pracích zveřejněných v renomovaných zahraničních 

časopisech a na čtyřech příspěvcích konferenčních, z nichž tři jsou zveřejněny ve sbornících se 

standardním recensním řízením. Práce je sepsána v jazyce anglickém, má 115 číslovaných stran 

a uvádí 84 literárních odkazů. Člení se do pěti kapitol, z nichž dvě mají převážně úvodní a 

shrnující charakter, tři jsou věnovány původním výsledkům. V dodatcích jsou uvedeny 

podrobnosti některých formálních a numerických postupů. Vnější úprava má standardní úroveň. 

Z formálních hledisek tato práce plně odpovídá požadavkům kladeným na disertaci. 

Název práce dosti přesně vyjadřuje její thematické zaměření. Porovnáme-li ideální 

pásový model kovu se situací v náhodné slitině, dominantním jevem je ztráta krystalové 

translační symetrie. Pro její formální obnovení je nutno provést konfigurační středování. 

Neuspořádanost je tím převedena na efektivní korelaci pohybu elektronů. Nezávisle na tomto 

formálním kroku neuspořádanost mění pozorovatelné charakteristiky systému elektronů, jednak 

spektrální rozložení hladin, jednak dynamické charakteristiky, jako lineární odezvu na vnější 

elektrická pole měřenou vodivostí, nebo difusní rozplývání nehomogenit elektronové hustoty. Při 

dostatečně silném náhodném potenciálu slitiny dochází k Andersonově lokalisaci: vodivost i 

difusivita jsou striktně nulové. Tento jev byl Andersonem objeven již před 55 lety, jeho 

objasnění je však dosud předmětem aktivního bádání. Připojíme-li elektron-elektronové 

interakce, má korelace elektronů dva prameny a k Andersonově lokalisaci přistupuje druhý 

možný typ přechodu do nevodivého stavu, Mottův přechod. Posuzovaná práce si klade jako 

úběžník svého směřování výpočet elektrické vodivosti neuspořádané slitiny se započtením e-e 

interakcí v plném rozsahu jejích parametrů. 

Konkrétní model v práci používaný je náhodný Falicov-Kimballův model (DFKM). 

Tento model je poněkud zvláštní. Uvažuje dvojí elektrony, jedny itinerantní pohybující se 

v kosinovém pásu (hyper)kubického krystalu, druhé lokalisované na jednotlivých uzlech mřížky.  



Náhodnost je uzlově diagonální, stejně jako e-e interakce, která je uvažována jen mezi oběma 

typy elektronů. Jeví se proto trochu jako další zdroj náhodného potenciálu pro itinerantní 

elektrony, v duchu slitinové analogie známé z proslulé práce Hubbard III. Třebaže je to model 

„ořezaný až na kost“, jeho systematické zpracování v přiblížení lepším než střední pole je 

obtížné. Pokud mohu posoudit, autor je první, kdo se pokusil o systematické studium elektronové 

vodivosti pro tento model. 

Metodou zpracování tohoto úkolu se autor zařazuje do proudu prací rozvíjených V. 

Janišem a jeho spolupracovníky. Základní technikou je metoda Greenových funkcí . V jejím 

rámci je výchozím bodem aproximace koherentního potenciálu jakožto plně konsistentní řešení 

úlohy v přiblížení středního pole. V. Janiš byl spoluautorem metody DMFT, která může být 

chápána jako kvantová verse CPA zachycující plně lokální dynamiku elektronových fluktuací. 

Tato metoda je pro všechny modely s lokalisovanými interakcemi přesná v limitě nekonečné 

dimense d, kdy přechází v CPA. Je nasnadě myšlenka, provádět asymptotický rozvoj Greenovy 

funkce podle malého parametru 1/d a rozvinutí tohoto principu se V. Janiš a kol. již po řadu let 

systematicky věnují. Náhodný Falicov-Kimballův model je pro tuto metodu ideálně vhodný a 

posuzovaná práce ukazuje, jakých výsledků bylo možno touto cestou dosáhnout. 

Přecházím k přehledu disertační práce. První kapitola je přehledová a shrnuje všechny 

potřebné pojmy a vztahy pro další práci. Připomíná zejména objev problému s platností 

Einsteinova vztahu (J. Kolorenč 2004), dosud otevřeného. Druhá kapitola je věnována přiblížení 

středního pole a pro DFKM jso v ní odvozeny všechny vztahy pro jedno- a dvoučásticovou 

Greenovu funkci v přiblížení CPA z limity nekonečné dimense. Užitečná je „galerie“ diagramů 

ilustrujících CPA výsledky pro různé  případy.  Třetí kapitola je věnována původním výsledkům 

dosaženým v práci [62]. Nejprve je sestrojen, zčásti heuristicky, úplný vertex v prvním přiblížení 

za CPA rozvoje podle inversní dimense. Ten je použit k sestavení základní formule pro vodivost 

s vrcholovými opravami. Výpočet vstupujících integrálů v přiblížení vysokých dimensí (Dodatek 

C) vede na formule mající  překvapivě jednoduchou a průhlednou strukturu. Jedním z obecných 

výsledků je závěr, že vrcholové opravy k vodivosti vycházejí vždy záporné. Následují numerické 

příklady, jednak pro DFKM, jednak pro Andersonův model bez e-e interakcí. Ukazuje se, že pro 

velmi silnou neuspořádanost vychází záporná dokonce celková vodivost. Tento nefysikální 

výsledek je východiskem pro další kapitolu. Je zábavné, že ve fázovém diagramu vychází oblast 

záporných vodivostí jako úzký lem kolem oblasti lokalisovaných stavů. 



Další kapitola IV rozvíjející v detailu práci [63] se mi jeví jako centrální pro celou 

disertaci. Je založena na úvaze, že u formálních rozvojů doprovázených dalšími aproximacemi 

(které tedy nejsou striktně mocninnou řadou) se semí zapomínat na přílepky vyššího řádu, které 

objevují v předchozích členech. Řešením je neporuchová konstrukce vodivosti jako celku, pro 

kterou je pak možno uplatnit rozvoj podle středního pole. Transformovaná BS rovnice má 

formální řešení pomocí formální maticové inverse a je otázkou fysikální invence tuto odstrašující 

operaci převést na postup technicky přijatelný. Druhým významným výsledkem této kapitoly je 

konstrukce přibližné e-h korelační funkce, která splňuje přesné Kolorenčovy vztahy pro 

renormalisovaný difusní pól. Toho je dosaženo skalárním přenormováním CPA smíšeného 

vertexu , pro které platí jednoduchá self-konsistentní podmínka. Poslední, pátá, kapitola přechází 

k požadavku plné dvoučásticové self-konsistence při konstrukci vrcholové části. K tomu je 

použito parketových rovnic. K tomu bylo možnovyužít rozsáhlých zkušeností V. Janiše a všech 

předchozích prací v tomto směru v jeho skupině. V limitě vysokých dimensí se rovnice opět 

zjednodušují a autor se soustředil na singulární linie, na nichž se charakter řešení rovnic mění 

z reálných na komplexní, které lze ztotožnit s liniemi přechodu do nevodivého stavu. 

Jak patrno, práce zachycuje rozsáhlé spektrum otázek transportu v neuspořádaných 

systémech s korelacemi. K mnoha z nich autor nalézá hodnotné odpovědi, mnohé ovšem 

zůstávají otevřené. 

Závěrem konstatuji, že disertace p. Mgr. Vl. Pokorného se týká závažného a aktuálního 

vědeckého problému, že k jeho probádání podstatně přispívá a přináší cenné původní výsledky. 

Pan uchazeč prokázal schopnost samostatné vědecké tvorby, bohatou erudici v oboru teorie 

kondensovaných systémů i umění dosažené výsledky jasně a přesvědčivě presentovat. 

Posuzovaná disertace podle mého přesvědčení vyhovuje všem přísným kriteriím kladeným na 

doktorské disertační práce a může být přijata jako podklad pro obhajobu, po jejímž úspěšném 

průběhu by p. Vl. Pokorný získal titul PhD. 
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