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Daniel Božík vypracoval dizertační práci „Giant monopole resonances in 

deformed nuclei“ týkající se teoretického popisu gigantické isoskalární 

monopolové rezonance (GMR) těžších atomových jader. Soustředil se 

především na deformovaná jádra, kde experimentální data ukazují na složitější 

tvar GMR. Dosavadní teoretické práce zpravidla srovnávají s experimentálními 

daty pouze polohu (tzv, centroid ) případně šířku monopólové rezonance, ačkoli 

v dnešní době existuje poměrně velké množství experimentálních údajů též o 

tvaru monopólové rezonance. Experimenty se sférickými a deformovanými 

jádry indikují  velký vliv deformace jádra na tvar GMR. Narozdíl od sférických 

jader, kde monopólová rezonance má tvar jednoho širokého píku, v případě 

dobře deformovaných jader vzniká dvoupíková struktura. Vznik tohoto 

dvouhrbého tvaru je vysvětlován vzájemnou vazbou monopólových a 

kvadrupólových excitací, která je výsledkem nenulové deformace. Hlavním 

cílem dizertace bylo analyzovat vliv deformace na tvar GMR v rámci 

selkonzistentního mikroskopického BCS+RPA přístupu vycházejícího z 

efektivní Skyrmeho nukleon-nukleonové interakce. 

    Daniel Božík modifikoval a rozšířil řetězec programů s BCS+RPA metodou 

vypracovaný v ÚČJF  pro popis kolektivních excitací jader určený i pro 

gigantickou monopólovou rezonanci. Aktivně spolupracoval při odvození 

základních rovnic BCS+RPA přístupu. Zejména bych ocenil jeho rozhodující 

roli při odvození a naprogramování vztahů pro příspěvek do Skyrmeho 

energetického funkcionálu od hustotně závislé párovací interakce. Samostatně 

napsal několik procedur pro výpočet E0 rezonancí zahrnující tzv. double-folding 

metodu určení tvaru rezonance. Numerické výsledky výpočtů s různými 

parametrizacemi Skyrmeho interakce  srovnal s experimentálními daty pro 

všechny sférické i deformované izotopy, kde byla GMR experimentálně 

pozorována. Jasně demonstroval, že dvoupíkový charakter GMR je výsledkem 

vazby mezi E0 a E2 excitacemi jader. Výsledky získané s rozhodujícím 

příspěvkem D. Božíka byly publikovány v několika pracích v renomovaných 

mezinárodních časopisech a  prezentovány na řadě mezinárodních konferencích. 

Daniel Božík se tak aktivně zapojil do spolupráce ÚČJF se skupinou P.-G. 

Reinharda z univezity v Erlangenu a skupinou V.O.Nestěrenka z SÚJV Dubna, 

kde D. Božík stravil část své doktorantury. 

Daniel Božík během své doktorantury vystupoval samostatně a aktivně. 

Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byl D. Božíkovi udělen titul PhD. 
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