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Průběh obhajoby: 

• Z členů komise je omluven doc. J. Dolejší, jinak je komise kompletní. 
• Předseda komise P. Cejnar přivítal přítomné, představil uchazeče a zahájil obhajobu.  
• Vedoucí J. Kvasil přečetl vyjádření školitele. Doporučuje práci pro udělení titulu PhD.  
• Uchazeč představuje svoji práci formou připravené prezentace. 
• Oponent J. Mareš čte svůj posudek. V rámci posudku vznesl několik otázek, doporučuje přijetí práce a udělení 

titulu PhD.  
• Oponent F. Knapp čte svůj posudek. Žádá o vyjádření uchazeče ke 4 hlavním otázkám, doporučuje přijetí práce 

a udělení titulu PhD.  
• Uchazeč reaguje na vznesené otázky J. Mareše: 

Může být vztah mezi centroidem a KA použit i pro deformovaná jádra? Tento vztah je odvozen pro sférická 
jádra a pro deformovaná není použitelný. Odvození pro deformovaná jádra neexistuje. 
Jak 2p-2h konfigurace mohly ovlivnit tvar spektra E0? SRPA program tyto konfigurace nezahrnuje, ani jiné 
skupiny je nepočítaly, na základě indicií z výsledků E1 však lze předpokládat, že vliv může být velký. 
Která Skyrme parametrizace je nejlepší pro popis E0 rezonancí? Neexistuje jedna konkrétní Skyrme 
parametrizace vhodná pro popis E0 ve všech jádrech.  
Jak závisí centroid m1/m0 na dolní limitě integračního intervalu? Na úrovni ~100 keV pro horní limit, pro 
dolní limit je lepší nezapočítávat interval 0-5 MeV (kvůli spurious módu), takže započítávané fixně od cca 8 
MeV. 

• Uchazeč reaguje na vznesené otázky F. Knappa:  
Jaký je příspěvek uchazeče k práci na kódu? Uchazeč odvozoval výrazy pro párování a upravil je v programu. 
Uchazeč také do do kódu přidal double folding.  
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V porovnání RPA vs SRPA, z čeho vyplývá neshoda v SV-bas parametrizaci oproti Sly6 parametrizaci v oblasti 
okolo 6 MeV? Míra shody je ovlivněna hlavně pozicí spurious peaku, který je v SRPA různě posunutý k nule pro 
různé parametrizace.  
Zkoumal uchazeč vliv jiných budících operátorů než kvadrupólového na E0 silovou funkci?  Existují fyzikální 
argumenty pro vliv a výběr budících operátorů. Uchazeč navíc vykonal rozsáhlé testy různých sad operátorů a 
vybral nejvíc relevantní sadu operátorů.  
Uchazeč uvádí tabulku s hodnotami sum rules pro GMR – co znamenají chyby EWSR? Jde o vliv „chvostu“ 
rezonance.  

• Oponenti jsou spokojeni s odpověďmi.  
• Předseda otvírá všeobecnou rozpravu. Uchazeč odpovídá na otázky publika:  

Jak se počítaly centroidy pro deformovaná jádra? Diskuse ohledně určení teoretických hodnot deformace. 
Diskuse ohledně double foldingu a určování parametru a. Diskuse ohledně 2p-2h a dalších komplexních 
konfigurací a jejich vlivu na výsledná spektra. Může izovektorová E0 ovlivňovat výsledná spektra? Jak souvisí 
budící E2 operátor s experimentálním příspěvkem E2 přechodu? Proč jsou data dvou experimentů 
nekompatibilní? Tazatelé jsou s odpověďmi uchazeče spokojeni. 

• Předseda uzavírá diskusi a zahajuje uzavřenou část jednání komise a oponentů. 
• Po tajném hlasování členů komise je uchazeč seznámen s kladným výsledkem obhajoby PhD. 
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