
Oponentský posudek na dizertační práci RNDr. Petra Chudoby  
„Study of reaction cross-sections important for advanced nuclear systems“ 
 
 
Hlavním cílem předkládané práce bylo změření účinných průřezů reakcí typu (n,xn) pro 
několik výstupních kanálů při ozařování monoizotopických terčíků 89Y, 181Ta a 197Au. 
Výstupní kanály odpovídají reakcím, které probíhají při energiích neutronů mezi asi 17 a 95 
MeV, počet emitovaných neutronů je mezi dvěma až osmi. Znalost těchto účinných průřezů je 
zajímavá zejména proto, že se o testovaných reakcích uvažuje jako o možných detektorech 
energetického profilu neutronových polí, která by měla vznikat při použití tzv. urychlovačem 
řízených systémů. Dále je z naměřených hodnot možné určit, které modely veličin 
vstupujících do modelových výpočtů reakčních procesů (provádění programy jako TALYS) 
jsou akceptovatelné, a které ne. 
 
Předkládaná práce popisuje poměrně detailně postup zpracování experimentálních dat 
z měření provedených v ÚJF AVČR v Řeži a v TSL Uppsala. Práce ukazuje na to, že 
zpracovávaná data byla k dispozici už v době, kdy uchazeč zahájil doktorské studium.  
Účinné průřezy pro některé ze studovaných kanálů byly už sice poměrně podrobně studovány 
v minulosti. V těchto případech získané výsledky prakticky vždy souhlasí s dostupnými 
experimentálními daty. Pro některé kanály – zejména pro reakce s minimálně šesti 
emitovanými neutrony – se ale jedná o vůbec první experimentální výsledky! Autor také 
porovnal získané výsledky s předpověďmi programu TALYS a zjistil, že pro uvedené reakce 
předpovědi tohoto programu velmi silně závisí na použitém modelu hustoty hladin. Tato 
porovnání jsou velmi přínosná, neb mohou vést k výraznému vylepšení předpovědí účinných 
průřezů podobných reakcí pro jiná terčíková jádra. Myslím si proto, že odborně práce splňuje 
požadavky na doktorskou dizertační práci.  
 
Mám ale několik připomínek k formální stránce práce. Na můj vkus se v poměrně velkém 
množství případů se ve větách některá informace vyskytuje dvakrát (například už v první větě 
abstraktu), či naopak nějaké slovo, či slovní spojení zřejmě chybí.  Část textu na str. 62 jsem 
pak vůbec nepochopil. V porovnáních s dostupnými experimentálními daty se občas pracuje 
s odkazy na body z různých prací, přičemž data na obrázku pocházející z různých zdrojů jsou 
reprezentována stejnými symboly.  Některé obrázky, zejména v Dodatku B, pak prakticky 
nejsou vůbec čitelné. Popis obrázků se občas (např. obr. 4.11, 4.12) odkazuje na předpovědi, 
které se však ve vlastních obrázcích neobjevují. 
 
Závěrem bych rád konstatoval, že předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na 
doktorskou dizertaci a doporučuji, aby RNDr. Petru Chudobovi byl po úspěšné obhajobě 
udělen titul PhD. 
 
Přes toto konstatování mám na uchazeče několik otázek, na které by při obhajobě mohl 
odpovědět: 
 

1. Uvítal bych, kdyby uchazeč přesně specifikoval, jaký byl jeho přínos. Tedy, zda se 
např. účastnil i vlastních měření, či zda na analýze dat s někým spolupracoval. 

2. V případě Au terčíku se v jednom případě analyzoval dublet. Jakým způsobem byly 
intenzity jednotlivých příspěvků do tohoto dubletu separovány? 

3. Při odhadu příspěvku do měřené intenzity přechodů od neutronů s menší energií, který 
je důležitý zejména pro energie výrazně nad prahem reakce, je použita Gaussovská 
aproximace tvaru účinného průřezu v závislosti na energii. Tato aproximace nemůže 



být fyzikálně správná, protože se jedná o prahové reakce a tvar účinného průřezu, 
zejména pro větší energie neutronu, také úplně Gaussovský není. Hraje přesný 
uvažovaný tvar velkou, či naopak zanedbatelnou roli? Testoval uchazeč i jiné 
závislosti než Gaussovké? 

4. V analýze nebylo vůbec uvažováno pozadí, které by mohlo být způsobeno reakcemi, 
při nichž je místo neutronu emitován proton a výsledné jádro by pak přešlo na 
sledované pomocí beta rozpadu. Je zanedbání vlivu těchto reakcí opravdu 
opodstatněné? 

5. Účinný průřez pro reakce se sedmi a osmi emitovanými neutrony na Ta je mnohem 
menší, než pro reakce na Au. Existuje pro toto pozorování nějaké fyzikální 
zdůvodnění?  

6. Má uchazeč nějaké vysvětlení pro to, že maxima účinných průřezů pro reakce 
s velkým množstvím emitovaných neutronů leží výrazně výše, než předpovídá 
program TALYS. Nemůže být problém v hmotách jader? V této souvislosti by asi 
stálo za vysvětlení, jaký je přesný význam hodnot prahových energií uvedených 
v Tab. 1. 
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