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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. Za nepřítomného oponenta prof. Skálu posudek přečetl předseda komise. Otázky 
oponentů: Otázka 1 (Dr. Roman Čurík) k obrázku 4. 5. v práci. Jaká je podstata peaků v elektronových 
spektrech v oblasti, kde přispívá vibrační kontinuum? Nejde o artefakt diskretizace kontinua? Opověď: 
Uchazeč argumentuje, že struktury jsou stejné bez ohledu na diskretizaci kontinua (velikost 
diskretizačního boxu). Naopak ukazuje, že jde o struktury svázané s orbitujícími rezonancemi pro 
neutrální molekulu vodíku s rotačním kvantovým číslem kolem 40. Otázka 2 (Roman Čurík) k obrázku 4. 
1. v práci. Ze srovnání teorie s experimentálními daty v tomto obrázku se zdá, že souhlas je lepší pro 
vyšší energie, proč?  Opověď: Uchazeč poukazuje na to, že jde o větší absolutní rozdíl, ale protože data 
jsou v oblasti nízkých energií větší, jde o stejnou relativní odchylku. Tato odchylka nepřekračuje 
odhadovanou systematickou chybu absolutní škály účinných průřezů v experimentu (což potvrzuje 
rovněž přítomný experimentátor prof. Glosík). Otázka 3 (za nepřítomného prof. Lubomíra Skálu položil 
předseda komise) k rovnicím 2.1 a 2.80. Operátor kinetické energie vypadá jako negativně definitní. Je 
výpočet skutečně proveden podle těchto vzorců? Opověď: Jde o překlep v textu práce. Výpočet je 
proveden se správným, pozitivně definitním operátorem. Taková chyba by vedla k nesmyslným 



výsledkům, na první pohled chybným.  Otázka 4 (prof. Juraj Glosík): Proč v obrázku 4. 1. nejsou uvedeny 
rovněž výsledky jiných měření pro nižší energie? Odpověď: Práce se věnovala hlavně zahrnutí gerade 
stavu, který přispívá jen pro vyšší energie Připomínka (prof. Petr Čárský) popisky obrázků jsou moc malé 
a těžko čitelné. Otázka 5 a 6 (prof. Václav Janiš): Jaký je význam studovaných procesů pro astrofyzikální 
aplikace? Jde o fundamentálně novou teorii, nebo o aplikaci známého postupu na nový systém?  
Odpověď: Studovaný proces je klíčový pro tvorbu molekul v raných fázích vývoje vesmíru. Tyto 
molekuly představují chladící medium umožňující kondenzaci plynu a vznik prvních hvězd. Jde o 
rozšíření práce školitele, které je však podstatné, neboť zahrnuje více diskrétních stavů a ukazuje 
izotopický efekt a další procesy jako přenos náboje a totální detachment.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 
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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. 
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