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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 



 
Autor provedl základní zpracování dat získaných z měření tzv. dvoukrokových gamma kaskád 
emitovaných po záchytu tepelného neutronu jádrem 161Dy. Výsledkem jsou spektra fotonů, která 
se dají použít při testování různých modelů pro gamma rozpadu jádra 162Dy. Poté se pokusil 
provézt základní porovnání s několika jednoduchými modely. Experimentální data pro tuto 
jadernou reakci jsou měřena v ÚJF v Řeži a zpracovávána společně v ÚJF a na MFF UK, kde byla 
vyvinuta metodika na jejich zpracování.  
 
Je zajímavé, že o rozpadu vysoce excitovaných stavů, které vznikají po záchytu neutronů 
v jádrech s více než asi 50 nukleony toho není příliš známo a studium dvoukrokových gamma 
kaskád může významně přispět k pochopení rozpadu těchto stavů.  
 
Výsledné jádro 162Dy je z hlediska studia gamma rozpadu vysoce excitovaných stavů zajímavé, 
protože patří mezi dobře deformovaná jádra. V těchto jádrech byla v posledních letech objevena 
jisté „anomálie“ v gamma rozpadu, tzv. „nůžková rezonance“. Spektra, která autor dokázal 
připravit z naměřených dat v tomto jádře však na přítomnost této rezonance neukazují. Bohužel, 
detailní studium a interpretace získaných spekter by už výrazně šla za rámec bakalářské práce. 
 
Autor byl s vedoucím bakalářské práce v častém kontaktu a projevil značnou samostatnost při 
řešení jednotlivých postupných úkolů souvisejících se zpracováním výsledků. K práci nemám 
žádné podstatné připomínky. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Z hlediska komise by asi bylo zajímavé, kdyby se autor pokusil stručně vysvětlit podstatu 
experimentu, při němž se dvoukrokové gamma kaskády měří. Jedná se sice principiálně o 
poměrně jednoduchý experiment, jeho vysvětlení však není zcela triviální. Doufám, že se tohoto 
úkolu autor zhostí se ctí.  
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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