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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Jak plyne z názvu, ústředním pojmem práce jsou fotonové silové funkce, které se používají pro 
popis gama rozpadu jader v oblasti energií s vysokou hustotou hladin. Studium těchto veličin je 
důležité z hlediska pochopení jaderné struktury, ale má i přesah k astrofyzikálním otázkám 
(zastoupení prvků ve vesmíru)  a aplikacím (měření účinných průřezů reakcí zajímavých
z hlediska energetiky). 

Hlavím úkolem autora bylo zpracování  experimentálních dat z dvoukrokových gama kaskád pro 
jádro 162Dy. Jedná sa především o provedení účinnostní a energetické kalibrace detektorů a 
extrahování spekter z experimentálních dat. Dále byly provedeny simulace v rámci statistického 
modelu a porovnání simulovaných spekter s daty pro několik modelů silových funkcí. 

Práce je rozčleněna na 3 kapitoly, které jsou doplněny stručným úvodem a závěrem. Vše je 
rozčleněno logicky a po formální stránce lze práci vytknout pouze několik překlepů a 
neopravených chyb. 
Z hlediska obsahové stránky mám jen několik poznámek a upřesnění. V kapitole 1.1 na str. 4 je 
uvedeno, že nízkoležící hladiny mají „relativně jednoduchou strukturu a jsou dobře  popsány 
jednoduchými modely“. Toto tvrzení je zjednodušené. Obecně rozumíme lépe nízkoležícím 
stavům, ale mnohé z nich můžou být velice komplikované a těžko popsatelné dostupnými 
teoretickými metodami. V kapitole 1.2.1 je uvedeno že maximum tzv. gigantické rezonance je na 
energii 15 MeV. Přesnější je, že maxima závisí na hmotě jádra, pro lehká jádra to je kolem 20 
MeV. V kapitole 1.2 se tvrdí, že se v jádrech „téměř výlučně vyskytují přechody s L=1 a L=2”. 
Celkem běžně ale pozorujeme u sférických jader oktupolové vibrace (L=3) pro individuální 
nízkoležící stavy. Je ale pravda, že vyšší multipolarity dávají marginální příspěvky do shlazeného 
účinného průřezu pro emisi gama, obzvlášť v oblasti s vysokou hustotou hladin.      

Celkový dojem z práce je ale velmi dobrý. Je patrné, že byla napsána pečlivě s důrazem na jasné 
formulace a logickou návaznost jednotlivých částí. Také rozsah práce je více než dostačující 
a proto je žřejmé že práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci.  

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Mohl by autor podrobněji vysvětlit jakým způsobem se zohledňují při zpracování 3-, a více 
násobné kaskády?
Lze jednoduše vysvětlit proč jsou koridory simulovaných TSC spekter v některých případech úzké 
a v jiných naopak široké (např. 2.  a 3. finální hladina) ?

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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