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Datum obhajoby: 28. ledna 2016
Průběh obhajoby:
V 13.15 zahájil obhajobu prof. Villy Sundström z Department of Chemical Physics, Lund University
stručným představením členů komise a oponentů a dále průběh obhajoby řídil. Jako první vystoupil
oponent prof. David Jonas, který ve své dvacetiminutové presentaci uvedl studovanou problematiku
přenosu excitační energie ve fotosyntetických systémech a historii využití dvoudimensionální elektronové
spektroskopie v jejím výzkumu. Poté dostal slovo RNDr. David Paleček, který během 25 minut nejprve
vysvětlil původ různých kvantových koherencí ve studovaných fotosyntetických systémech a popsal
problém týkající se pozorovaných koherencí, jejichž doba života je výrazně delší než doba života
elektronových excitovaných stavů. Tyto koherence byly původně mylně vykládány jako koherence
elektronových stavů. Poté vysvětlil nově navržený mechanismus přenosu vibronické koherence
excitovaného stavu donoru na vibrační stavy jeho základního stavu během přenosu elektronové excitační
energie na akceptor (ETICS, Energy Transfer Induced Coherence Shift). Tento mechanismus úspěšně
vysvětluje pozorované chování při přenosech excitační energie v bakteriálních reakčních centrech.
Následovala krátká přestávka. Po ní student 20 minut úspěšně zodpovídal šest otázek oponenta prof.
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Davida Jonase a 15 minut pět otázek oponenta prof. Tomáše Polívky. Dalších 50 minut zodpovídal
student dotazy dalších členů komise s výjimkou školitelů. V posledních deseti minutách ještě zodpověděl
pět otázek z publika. Poté se jednalo uzavřené jednání komise s hlasováním o výsledku obhajoby.
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