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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). Referát byl následován četbou posudků a položením otázek od 

školitele a oponentů. Diskuse začala odpovědmi na otázky z posudku L. Zdeborové, PhD. Na první dvě 

propojené otázky,  jaká měřitelná veličina může rozhodnout, jaký typ narušení replikové symetrie má 

skutečný rovnovážný stav, disertant odpověděl, že standardně v Monte Carlo simulacích je možné měřit 

četnost výskytů různých hodnot součinů lokálních magnetizací z různých částí fázového prostoru, která 

byla v práci definována a je nezáporná. Ale výsledky numerických simulací jsou díky konečnému počtu 

spinů neprůkazné, speciálně v oblasti koexistence spojitého a diskrétního řešení. Na třetí dotaz, proč byl v 

práci použit pouze rozvoj kolem kritického bodu a ne rozvoje hluboko ve skelné fázi, A Klíč odpověděl, 

že pouze v rozvojích kolem kritického bodu existuje malý rozvojový parametr, a jedině asymptotické 

rozvoje dávají exaktní výsledky do daného řádu malého parametru. Nakonec chtěla L. Zdeborová vědět, 

proč v práci nebyl zkoumán tak zvaný p-spinový sférický model. A. Klíč uvedl, že asymptotické rozvoje 

z disertační práce jsou vhodné pouze pro modely se spojitými přechody do skelné fáze, kdežto zmiňovaný 

model vykazuje nespojitý přechod prvního druhu. Následně požádal  doc. Zahradník, aby disertant 

vymezil pozici výsledků disertace ve světle rigorózních závěrů Guerry a Tallagranda. A. Klíč vysvětlil, že 

rigorózně bylo prokázáno pouze, že supremum volné energie ze všech možných hierarchických narušení 

replikové symetrie je volná energie rovnovážného stavu, přičemž však nebylo prokázáno, jakou úroveň 



narušení replikové symetrie toto supremum má. V disertaci byla nalezena asymptoticky přesná řešení pro 

všechna hierarchické úrovně, a bylo prokázáno, že maximum volné energie nastává pro Parisiho řešení se 

spojitou funkcí parametrů uspořádání (nekonečná úroveň narušení replikové symetrie). Dr. Slanina se ptal 

na to, jak byla odvozena kriteria stability řešení. A. Klíč vysvětlil, že z hodnoty nejmenšího vlastního 

čísla hessiánu, které pro nestabilní řešení je záporné. Dr. Netočný se ptal, jak se ve statické teorii 

středního pole zavádí Edwardsův-Andersonův parametr, který reálně závisí na čase měření. A. Klíč 

odpověděl, že různé časové škály měření odpovídají různým oblastem fázového prostoru. Tazatelé 

považovali dotazy za zodpovězené a odpovědi disertanta za vyčerpávající.                

 

 

 

Uchazeč odpověděl všechny otázky ke spokojenosti oponentů a stejný byl závěr i následující 

všeobecné diskuse. Závěrečné hlasování proběhlo tajně a bez problémů. Uchazeči byl udělen titul 

Ph.D. 
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Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí: 

 

Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou všichni 

členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo 

místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty 

vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně 

podepište a přiložte k písemným materiálům o obhajobě disertační práce. Současně zašlete formulář 

v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) e-mailem příslušné referentce na studijní oddělení, 

která zajistí jeho zveřejnění prostřednictvím SIS. 

  


