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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Práce se zabývá zpracováním dat  měření kaskádních rozpadů excitovaných jader 168Er. Z dat 
jsou získána energetická spektra gama kvant z jednotlivých přechodů a jsou srovnávána s 
předpověďmi založenými na modelech hustot hladin a fotonových silových funkcí (PSF). 
Srovnání je realizováno pouze subjektivním posouzením (ne)shody předpovědí s měřením. 

Struktura práce je vhodně zvolená. Z jazykového hlediska shledávám práci napsanou velmi dobře, 
s některými chybami (chybějící, nebo nevhodně zvolené určité/neurčité členy, stavba vět a 
podobně). V sekcích popisu jednotlivých modelů bych uvítal detailnější vysvětlení některých 
pojmů a odkazy na literaturu. 

Některé konkrétnější připomínky: 
- v sekci 1.2 - fotonové silové funkce - by byl vhodný odkaz na literaturu vysvětlucící podstatu 
definice těchto funkcí. 
- v 1.2 je zmíněn “Single Particle Approach” bez vysvětlení detailů či odkazu na literaturu. 
- v 4.2 jsou srovnávány různé modely s odkazem na obrázky. Pro lepší názornost by bylo vhodné 
vytvořit obrázek(ky), kde jsou srovnávané modely najednou. 
- v 1.2.3 není vysvětlen funkční předpis PSF modelů “spin-flip” a “scissors mode”. 
- na obr. 2.10 nejsou zobrazená spektra normovaná dle popisu v textu na multiplicitu M=3 nýbrž 
M=2. 
- v sekci 4.3 při zkoumání vlivu velikosti koincidenčního okna na vydělení rozpadu izomerního 
stavu ze spektra by bylo dobré ukázat, že poměr ploch píků 1.1 MeV a 6.5 MeV je na zvoleném 
okně nezávislý. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1) Jsou dnes známé a používané i jiné modely, které by měli potenciál vysvětlit struktury, které se 
nepodařilo vysvětlit v této práci testovaným modelům? 

2) Jako další krok bych očekával méně subjektivní ohodnocení shody, či neshody modelů s 
měřením. Jsou v současnosti používány metody, které by shodu vyjádřili kvantitativně? 

3) Je možné z uvedených srovnání usoudit, jaký příspěvek k neshodě mají modely hustoty stavů a 
jaký modely fotonových silových funkcí? 

Práci  
☑ doporučuji  
❑ nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 

Navrhuji hodnocení stupněm: 
☑ výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěla 
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