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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Cílem předkládané práce bylo ověření možnosti získat informaci o absolutních hodnotách 
tzv. radiačních silových funkcích – zejména pro E1 přechody - v těžkých jádrech z dat o 
intenzitách primárních gama přechodů pocházejících z tepelného záchytu neutronů. Pro tento test 
byly zvoleny dva izotopy gadolinia, protože počet známých primárních přechodů je v těchto 
jádrech poměrně velký. Radiační silové funkce popisují pravděpodobnost rozpadu vysoce 
vzbuzených stavů atomového jádra a jsou jednou z veličin, jejichž znalost je podstatná při popisu 
interakce atomového jádra s fotonem, tedy například výpočtech účinných průřezů jaderných 
reakcí, jichž se fotony účastní.  

Data z termálního záchytu neutronů zřejmě nikdy nebyla (na rozdíl od dat ze záchytu 
rezonančních neutronů) k tomuto účelu použita. Hlavním důvodem je fakt, že jednotlivé intenzity 
primárních přechodů velmi silně fluktuují a velká část přechodů je velmi slabá. I když se 
předpokládá, že se rozdělení intenzit zná, je potřeba vzít v úvahu fakt, že v experimentu vidíme 
jen nejsilnější přechody. Autor se pokusil získat informaci o absolutní hodnotě silové funkce 
analýzou slučitelnosti několika modelů silové funkce a hustoty hladin s experimentálními daty. 
Výsledky jsou konzistentní s (velmi) omezenou znalostí radiačních silových funkcí v jádrech 
gadolinia. Z provedené analýzy vyplývá, že z experimentálních dat z termálního záchytu neutronů 
lze získat informaci o absolutní hodnotě silové funkce a její energetické závislosti s neurčitostí 
zhruba 20-30%, pokud je k dispozici několik desítek primárních přechodů v daném energetickém 
intervalu. Z hlediska odborné úrovně pokládám práci za průměrnou.  

Bohužel, formální a jazyková úroveň předkládané práce je velmi podprůměrná. Autor se 
rozhodl práci napsat v angličtině, což rozhodně nebyla šťastná volba – práce je sice napsána 
pomocí anglických slovíček, ale věcný obsah některých vět jsem nebyl schopen dešifrovat. Nejsem 
si ale úplně jist, jestli problém se srozumitelností práce je pouze v autorově angličtině. Z krátkého 
textu, který je v práci v češtině – poděkování a abstrakt – mi připadá, že autor má velký problém 
s vyjadřováním se pomocí psaného textu i v češtině. Kromě velkých jazykových nedostatků se 
v práci vyskytuje i značné množství nedostatků formálních a věcných. Jedním z příkladů jsou 
citace – v textu se několikrát objevuje místo čísla citovaného zdroje pouze tvar „[citace]“, nebo 
„[ocitovat]“. Dále jsou přítomny odkazy na neexistující obrázky, např. obrázek 1.3.1, na který se 
autor minimálně dvakrát odkazuje, se v textu nevyskytuje. Popisy obrázků a tabulek jsou často 
nedostatečné, nebo nepřesné – např. na obr. 3.7 a 3.8 je zobrazeno více veličin, než je uvedeno 
v popisu, nadpisy obrázků 4.1 a 4.2 jsou zcela identické. Pokud jde o obrázky 4.1 a 4.2, není mi 
jasné, proč se v nich zelená křivka liší, zatímco červená a modrá jsou na obou obrázcích stejné. 
Očekával bych, že všechny křivky budou téměř identické, pokud ne zcela stejné. Občas nejsou 
vysvětleny všechny veličiny uvedené v rovnicích a značení některých veličin není zcela 
konzistentní, například totální radiační šířka rezonancí je značena dvěma různými způsoby. 
V textu se občas objevují i věcné chyby, například hned v abstraktu práce je uvedeno „neutron 
resonances produced in thermal neutron capture below neutron separation energy“ – tato věda 
nedává žádný smysl, neb o neutronových rezonancích mluvíme v souvislosti s hladinami na 
neutronovou separační energií. Tyto nedostatky, které výrazně přispívají k extrémně obtížnému 
čtení textu, by mohly ukazovat na to, že práce byla psána ve velkém spěchu. To je sice asi částečně 
pravda, ale – jak už jsem zmínil výše u problému s jazykovou úrovní práce – je možné i to, že 
autor má obecně problémy s vyjadřováním se pomocí psaného textu. Pokud tomu tak je, lze těžko 
říci, jestli některé nepřesnosti, či chyby svědčí o tom, že autor podstatu problému nepochopil – 
třeba v uvedeném případě z abstraktu nevěřím tomu, že to, co je v něm napsáno, odpovídá tomu, 
co autor ví – nebo je to dáno problémy s vyjadřováním se.  

Pokud bych bral v potaz pouze odbornou úroveň předkládané diplomové práce, neměl 
bych s jejím akceptováním žádný problém. V průběhu zpracovávání dat prezentovaných 



v předkládané práci – tedy během asi prvního jeden a půl roku po zadání práce – jsem byl se 
studentem v poměrně častém kontaktu a s jeho přístupem jsem byl docela spokojen. Kvůli 
zásadním problémům ve formální a zejména jazykové úrovni je ale podle mne práce na hraně 
přijatelnosti a nejsem schopen rozhodnout, zdali práci doporučit, či nikoli. Mírně se kloním 
k tomu, aby práce byla akceptována, ale definitivní rozhodnutí bych nechal na komisi pro 
obhajobu v závislosti na tom, zda autor práce dokáže během obhajoby srozumitelně vysvětlit 
základní použité předpoklady a ideje obsažené v práci a dosažené výsledky.  

 
  

 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

Nemám žádné konkrétní dotazy. Ale pro to, aby práce mohla být úspěšně obhájena, je 
potřeba, aby autor srozumitelně vysvětlil zejména postupy použité při analýze dat a výsledky, ke 
kterým dospěl.   
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