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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Předmětem  předkládané bakalářské práce je systematická analýza vybraných vlastností 
magických jader (vazbová energie, střední kvadratické poloměry, jednočásticová spektra) 
v rámci Hartree-Fockova přístupu s realistickou (holou) nukleon-nukleonovou interakcí, 
konkrétně s potenciálem NNLOopt  (optimized chiral interation at next-to-next leading order). 
Přitom byl užit program HFB_DD, vytvořený v ÚČJF MFF UK., který umožňuje řešit Hartree-
Fock-Bogoliubovy rovnice s obecnou dvoučáticovou nukleon-nukleonovou interakcí. Autor se 
dále pokusil započítat též zbytkové interakce v rámci poruchové metody do 3. řádu a určil 
odpovídající korekce vazbové energie. 
V prvních dvou kapitolách předkládané práce je uveden krátký úvod do modelů středního pole 
(model nezávislých částic). Druhá kapitola je věnována Hartree-Fockově (HF) metodě. Obě tyto 
kapitoly jsou napsány jasným a srozumitelným způsobem a je z nich patrné, že autor studované 
problematice rozumí.  
V první části 3. Kapitoly jsou diskutovány výsledky o celkové energii, středních poloměrech, 
hustotě a o jednočásticových stavech Hartree-Fockova středního pole vybraných magických 
jader. Autor se nejprve zabývá konvergencí vypočtených hodnot výše uvedených veličin 
v závislosti na velikosti užívaného konfiguračního prostoru. Pro lehčí izotopy (

16
O, 

90
Zr) je tato 

konvergence ke stabilním hodnotám velmi rychlá. V případě isotopu 
208

Pb je konvergence 
pomalejší a získání stabilních hodnot vyžaduje velký konfigurační prostor.   
V rámci HF metody vypočtené vazbové energie byly přibližně poloviční ve srovnání 
s experimentálními hodnotami, ale systematika závislosti vazbové energie na počtu nukleonů  
odpovídala experimentální závislosti. To znamená, že nezahrnutí zbytkových interakcí v modelu 
nezávislých částic je hrubý předpoklad, ovšem jejich konzistentní započtení je poměrně 
komplikované a jde za rámec bakalářské práce. Je dobře známo, že zbytkové interakce 
v jadrech jsou zpravidla hodně silné, takže poruchovou metodu nelze ve většině případů použít. 
Nicméně (zřejmě z pedagogických důvodů) autor ocenil příspěvek zbytkových interakcí do 
vazbové energie pomocí této metody (konkrétně do 3. řádu v poruchové teorii). Samostatně 
odvodil a naprogramoval příslušné vztahy. Získané korekce k vazbové energii značně kolísají 
podle řádu použité poruchové metody. Například korekce spočtené do 2. řádu jsou srovnatelné 
s HF hodnotou vazbové energie, takže by se zdálo, že celková vazbová energie určená z HF 
výpočtu a zkorigovaná do 2. řádu poruchové metody souhlasí s experimentální hodnotou. Ovšem 
korekční členy ve 3. řádu jsou také velké a s opačným znaménkem než korekce 2. řádu, takže 
celková korekce vazbové energie do 3. řádu je malá. To svědčí o tom, že poruchová metoda 
v tomto případě je nepoužitelná. 
Práce je napsána stručně, ale zároveň srozumitelným způsobem. V práci jsem nenašel formální 
chyby a překlepy. 
Rád bych, aby autor zodpověděl následující dotaz. Na str. 35 je uvedena tabulka 3.4 s korekcemi 
vazbové energie do 3. řádu a na str. 29 tabulka 3.3 s korekcemi do 2. řádu. V nich uvedené 

hodnoty parametru    jsou jiné než hodnoty tohoto parametru užívané při výpočtu HF hodnot 

uvedených v tabulce 3.2 na str. 25. Proč nebyly použity stejné hodnoty tohoto parametru při 
výpočtu středního pole a korelačních energií ? 
Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci a hodnotím ji jako 
výbornou.    
 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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