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Nadační fond Univerzity Palackého  
Křížkovského 511/8  
779 00 Olomouc 

   V Olomouci, 29. 3. 2018 
 
Věc: Vyjádření k návrhu projektu Mgr. Josefa Hlouška 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
jako vedoucí katedry optiky PřF UP si dovoluji vyjádřit jednoznačnou podporu předloženému 
návrhu projektu doktoranda Mgr. Josefa Hlouška. Tento projekt umožní Josefu Hlouškovi 
absolvovat zahraniční stáž ve skupině profesorky Any Predojevic na prestižním vědeckém 
pracovišti na Stockholmské univerzitě a umožní doktorandovi aplikovat jím navrženou 
unikátní techniku detekce a charakterizace neklasických stavů světla na zdroje silně 
neklasického záření tvořené kvantovými tečkami. Tyto pokročilé pevnolátkové struktury 
představují jeden z nejperspektivnějších zdrojů fotonů pro aplikace v prudce se rozvíjejících 
kvantových technologiích, jako jsou kvantové komunikační systémy na bázi kvantové 
kryptografie, kvantová metrologie umožňující ultrapřesná měření, či optické kvantové 
počítače a kvantové simulátory. Pokročilá detekce komplexních neklasických stavů světla 
může nalézt významné aplikace rovněž při analýze fluorescenčních sloučenin pro identifikaci 
a kvantifikaci chemických činidel nebo v optické mikroskopii biologických a medicínských 
vzorků. Předložený projekt je tak svou podstatou multidisciplinární, adresující významné 
problémy na hranici současného poznání a s potenciálně vysokým společenským dopadem. 
 
Na základě mých dlouholetých zkušeností jako vyučujícího i jako člena komisí pro státní 
zkoušky a obhajoby diplomových prací na PřF UP mohu jednoznačně potvrdit, že Josef 
Hloušek patří mezi nejtalentovanější studenty fyziky na Univerzitě Palackého. Hluboký zájem 
o fyziku a rozsáhlé experimentální i teoretické znalosti se u Josefa Hlouška snoubí s pílí, 
pracovitostí a vytrvalostí, které jsou nezbytné pro úspěch v experimentálním výzkumu. O 
odborných kvalitách doktoranda svědčí i to, že je již spoluautorem dvou publikací 
v prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech, z toho v jednom případě první 
autor. Navržený projekt bude představovat významný přínos pro odborný rozvoj Josefa 
Hlouška během jeho doktorského studia. Projekt rovněž přispěje k transferu znalostí ze 
špičkového zahraničního pracoviště na Univerzitu Palackého a přispěje tak i k dalšímu rozvoji 
naší univerzity.  
 
Jednoznačně proto podporuji předložený projekt k financování z Nadačního fondu UP.  
 
S pozdravem 
 

 
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.  
   vedoucí katedry optiky PřF UP 
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