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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Práce pana Bauera je věnována studiu radiačních silových funkcí v jádrech na 
základě gama přechodů měřených po záchytu tepelných neutronů ve dvou izotopech Gadolinia. 
Hlavním cílem je porovnání shody experimentálních dat s několika standardními modely silové 
funkce a hustoty hladin. Autor se omezuje na analýzu primárních přechodů a nalézá několik 
možných kombinací modelů E1 silové funkce a hustoty hladin, které relativně nejlépe vystihují 
měřená data. Z hlediska rozsahu a odborné úrovně pokládám práci za průměrnou. 

Velkým nedostatkem práce je však její jazyková a formální úroveň. Zamýšleným jazykem 
práce je angličtina, ale této mety autor bohužel nedosáhl. Věcnému obsahu některých vět se ani při 
nejlepší vůli nedá porozumět, což samozřejmě představuje dosti zásadní zpochybnění smyslu 
diplomové práce. (Po přečtení krátké české anotace si ani nejsem jistý, zda by dojem mohl být 
lepší, kdyby práce byla psána česky.) Jazykové nedostatky plynule přecházejí v nedostatky 
formální a výkladové – např. chyby v citacích (např. citace ve tvaru „[ocitovat]“, chybně opsaná 
jména autorů), nedostatečný popis obrázků (často nejsou vysvětleny jejich důležité součásti), 
nečitelnost některých obrázků, nevysvětlené symboly v rovnicích apod. Vše svědčí o spěchu při 
psaní práce a pravděpodobně také o autorových nedostatcích v osvojení si základních zásad 
vědecké prezentace. 

Předložená diplomová práce podle mého názoru balancuje na hraně přijatelnosti. Věřím, že 
z hlediska věcného obsahu práce průměrné, tedy přijatelné úrovně dosahuje, nicméně formální 
nedostatky jsou v tomto případě opravdu zásadní. Jsem proto ochoten práci doporučit k obhajobě 
jen za podmínky, že student během své ústní prezentace dokáže jasně a srozumitelně vysvětlit její 
základní východiska a shrnout výsledky. 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

Autor by se měl soustředit především na vysvětlení svého příspěvku ke zkoumané 
problematice. Mělo by mj. zaznít jasné vysvětlení následujících otázek: 1) Jak byly určeny funkce 
prahu pro měřené přechody? 2) Co to je faktor x a jak se jeho hodnota promítá do obrázků 3.7, 3.8, 
3.20 a 3.21? 3) Co znázorňují obrázky 3.9 až 3.16 a čím se liší jednotlivé křivky? 4) Jaká je 
interpretace výsledných obrázků 4.1 a 4.2? (Počet křivek v obrázcích neodpovídá legendě, není 
vysvětleno, co znamenají zobrazené diskrétní hodnoty.) 
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