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Miroslav Zeman vypracoval dizertační práci zaměřenou na pokročilé hybridní jaderné reaktory řízené 

urychlovačem. Jeho práce měla experimentální ráz a vznikla ve spolupráci se Spojeným ústavem jaderných 

výzkumů v Dubně u Moskvy. Školitelem-specialistou práce byl Dr. Jindřich Adam, dlouholetý vedoucí skupiny 

jaderné gama-spektrometrie v Dubně a vědecký pracovník UEEN FEKT VUT. Miroslav Zeman absolvoval během 

5 let svého studia několik stáží do SÚJV Dubna a účastnil se zde mnoha experimentů. Stal se nezastupitelným 

členem skupiny v Dubně i v Brně, jeho odborné a organizační schopnosti byly pro skupinu nepostradatelné 

(zejména po odchodu Ing. Vespalce). Během stáží v SÚJV Dubna Ing. Zeman vysoutěžil několik interních grantů 

a i díky jeho práci byly též v Brně získány dva projekty soutěže TAČR Zéta, mezinárodní projekt s USA či 

mobilitní projekt s Čínou. V neposlední řadě je třeba zmínit, že Ing. Zeman na svoji dizertační práci získal 

prestižní stipendium Ph.D. Talent udělované městem Brnem. Miroslav Zeman pracoval celou dobu aktivně, 

systematicky a cílevědomě, trpělivě zpracovával naměřená data a vypočtené hodnoty. Svoji práci zpracoval 

uceleně a komplexně a v přiměřeném rozsahu. Jeho práce shrnuje zejména výsledky experimentální práce 

zaměřené na určování parametrů neutronového pole extrémně rychlých neutronů s pomocí prahových 

aktivačních detektorů. Práce obsahuje nová data využitelná pro další rozvoj problematiky ADS a pro validace 

výpočetních integrálních modelů se spalačním spektrem. Ing. Zeman publikoval výsledky své práce na 7 

konferencích, mj. na prestižních akcích „4th Workshop on ADS and Thorium“ či „24th Int. Conf. CAARI“. Část 

jeho práce byla publikována v 5 článcích v impaktovaných časopisech: NIM-A (IF=1,433), NIM-B (IF=1,109) či 

Applied Radiation & Isotopes (IF=1,343). Na Web of Science či SCOPUS je navíc jako autorem či spoluautorem 

23 článků z indexovaných konferencí. 

Jak předloženou dizertační prací, tak všemi těmito svými aktivitami Ing. Miroslav Zeman prokázal, že je 

schopen komplexní samostatné vědecko-výzkumné práce a zaslouží být nositelem titulu Ph.D. – Philosophiæ 

Doctor. 

Brno, 11.5.2020          Karel Katovský v.r. 
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Ing. Miroslav Zeman se v průběhu let 2015 až 2018 aktivně zúčastnil 17 experimentů na svazku protonů 

s energií 660 MeV urychleným fázotronem LJaP. Protony ozařovaly masivní uranový terč QUINTA (512 kg) 

produkující spalační neutrony. V průběhu těchto experimentů jsme měřili intenzity a energetické spektry 

spalačních neutronů prahovými detektory v celém objemu uranového terče. Měřili jsme distribuce reakčních 

rychlostí produktů dělení a produktů jaderných reakcí na jádrech Pb, Bi, Unat a 232Th. Studovali jsme 

transmutace radioaktivních izotopů 129I, 233U, 235U, 237Np, 238Pu, 239Pu a 241Am.  

 

Úspěšnost experimentů je determinovaná počtem a optimálními parametry HpGe detektorů. Máme k dispozici 

6 detektorů, které je nutno regulárně doplňovat tekutým dusíkem, kontrolovat jejich energetické rozlišení a 

přesnost efektivity registrace záření gama. Od konce ozařování neutrony desítek aktivních vzorků je třeba 

postupně měřit po dobu 4 až 6 týdnů. Tyto standardní, ale časově náročné práce vykonávají 4 mladí aspiranti, 

kteří nyní trvale pracují v Dubně. Řada mladých fyziků z různých států, mezi nimi 4 z Česka, získali materiál na 

disertaci tak, že se zúčastnili několika mála experimentů pokaždé po dobu okolo jednoho týdne. 

 

Ing. Miroslav Zeman je pracovitý experimentátor s hlubokým zájmem o fyziku a techniku, který je pečlivý i při 

plnění všech administrativních požadavků a má velmi dobré organizační schopnosti. Svou prací velmi přispěl 

k rozvoji mezinárodní spolupráce nejen mezi SÚJV a Českou republikou. 

Rez, 14.5.2020          Jindřich Adam v.r. 


