
Hodnocení vedoucího PhD studia Petra Chudoby: 

 

Study of reaction cross-sections important for advanced nuclear systems 

 
Petr Chudoba se během svého PhD studia věnoval oblasti experimentálního studia účinných 

průřezů důležitých pro aplikace nejen v pokročilých jaderných technologiích. Studium 

proběhlo na MFF UK, samotné vypracování práce pak v ÚJF AV ČR. Prošel během něj celou 

cestu od přípravy experimentů, k jejich realizací i následné analýze i interpretaci. Velmi pečlivě 

a detailně se věnoval metodice, která se využívá při studiu excitačních funkcí účinných průřezů 

aktivační metodou. Velmi přesné měření efektivity spektrometru a její detailní analýza 

v simulačních programech umožnila zvýšit přesnost měření na něm ve všech polohách vzorku. 

Protože je využíván více skupinami zaměřenými na aktivační analýzu, pomohlo to všeobecně 

k efektivnímu využití tohoto zařízení. 

Právě na co nejpečlivější analýzu zdrojů nejistot je v současné době kladen velký důraz 

správci knihoven experimentálních účinných průřezů. Proto se i Petr Chudoba zaměřil na tuto 

oblast. Výhodu měl, že jeho práce navazovala na předchozí studie skupiny a mohl čerpat ze 

zkušeností svých předchůdců a kolegů. Na druhé straně se mu podařilo z předchozích již 

analyzovaných dat získat řadu velmi cenných informací o excitačních funkcích reakcí s velmi 

vysokým prahem, které jsou velmi důležité jak z hlediska jejich využití pro určení spektra 

neutronů, tak z hlediska možnosti zlepšit jejich teoretický popis. Ukazuje se totiž, že popis je 

v této oblasti značně mimo. Podařilo se mu tak zaplnit zatím úplně bílá místa v našich 

znalostech v této oblasti. 

Petr Chudoba navazoval na práce předchozí a využíval zkušenosti starších kolegů, na 

druhé straně naopak pomáhal mladším studentům. Zúčastnil se experimentů v SÚJV Dubna se 

sestavou KVINTA v rámci skupiny „Energie + Transmutace of Radioactive Waste“, které 

budou základem jejich práce, a svými zkušenostmi jim významně pomohl. 

Kromě vědecké práce pomáhal i při uskutečňování praxí studentů, které se probíhali na 

našem oddělení. I zde uplatnil své pedagogické vlohy. Své schopnosti učit a předávat znalosti 

uplatnil i při cvičeních v rámci přednášky „Základy jaderné fyziky“ na FJFI ČVUT, kdy 

v případě mé nepřítomnosti se studenty řešil úlohy k přednášce. 

Zajímal se i o popularizaci vědy a zapojil se do aktivit spojených s Veletrhem vědy a 

Vědeckým jarmarkem v rámci stánku, který Ústav jaderné fyziky na těchto akcích měl. Často 

pomáhá i při organizování exkurzí, které jsou v řežském areálu pořádány.  

V posledním roce se zapojil i do práce skupiny, která připravuje elektromagnetický 

kalorimetr pro experimenty HADES a CBM v GSI Darmstadt. Významně tak pomohl v době, 

kdy bylo potřeba co nejvíce úsilí při instalaci a testech zařízení v této laboratoři. 

Abych jenom nechválil, dovolím si jednu výtku. Psaní práce mohlo být trochu lépe 

rozvrženo, aby nechyběly dny při jejím závěrečném ladění a kontrole. Byla by pak ještě lepší a 

dalo by se vyhnout chybkám, které tam zůstaly. 

To však nic nemění na mém konstatování, že Petr Chudoba prokázal schopnost 

samostatně vědecky pracovat a zároveň i efektivně spolupracovat v rámci mezinárodní vědecké 

spolupráce. Navíc je schopen přispět i k výchově studentů. Navrhuji proto, aby po úspěšné 

obhajobě byla Petr Chudobovi udělena  vědecko-akademická hodnost doktor (PhD). 
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