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Josef Svoboda 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. Josef Svoboda absolvoval během 6 
let svého studia úhrnem několik let stáží do SÚJV Dubna a účastnil se zde mnoha experimentů. Během stáží 
v SÚJV Dubna Ing. Svoboda vysoutěžil několik interních grantů poskytovaných ústavem v Dubně. Josef 
Svoboda pracoval celou dobu aktivně, systematicky a cílevědomě, trpělivě zpracovával naměřená data a 
vypočtené hodnoty. Svoji práci zpracoval uceleně a komplexně. 

Aspirantovi bylo v rámci týmu určeno téma týkající se metodicky, fyzikálně i výpočetně úplně nové 
problematiky, kterou se do zadání práce nezabývala ani skupina jaderné energetiky na VUT, ani skupina 
zabývající se transmutačními reaktory v SÚJV Dubna. Doktorand musel zařídit experimentální vybavení 
laboratoře, musel si také osvojit přesné měření teploty, zpracování a pochopení výsledných dat i jejich 
srovnání se standardními výsledky měření s využitím aktivačních a prahových detektorů. Z pohledu výpočetní 
části musel student využívat široké spektrum programů – simulační jaderně-fyzikální program MCNP, termo-
hydraulický CFD program ANSYS a další. Precizně se naučil programovat a skriptovat v programu Python. Velmi 
oceňuji jeho otevřenost a snahu předat výsledky své práce svým následovníkům – doktorand připravil návody 
s využitím kanálu youtube a vložil všechny skripty do příloh práce. 

Práce je psána kultivovaným a kvalitním anglickým jazykem, je na vysoké typografické úrovni, obrázky i grafy 
jsou kvalitně a pečlivě popsány. Použitá odborná literatura odpovídá charakteru práce, student čerpal z mnoha 
kvalitních a prověřených zdrojů, zejména z článků z odborných časopisů, z konferencí, z monografií, apod. 

Ing. Svoboda publikoval výsledky své práce na 7 mezinárodních konferencích v 8 dalších případech je 
spoluautorem článku ve sborníku. Část jeho práce byla publikována v 6 článcích v impaktovaných časopisech, 
v jednom z případů je hlavním autorem. Celkově má 13 zápisů na Web of Science s h indexem rovným jedné. 



 

Jako součást svého posudku přikládám hodnocení školitele-specialisty Dr. Jindřicha Adama: 

Vyjádření k činnosti Ing. Josefa Svobody: 
 
Od září 2015 jsem školitelem specialistou Ing. Josefa Svobody. Na podzim 2014 uranový terč QUINTA byl  
z nuklotronu LVČE přemístěný na fázotron LJaP. Vnější svazek protonů s energií 660 MeV pracuje s intenzitou  
vyšší o dva řády než byla intenzita deuteronů na nuklotronu, což je velmi důležité pro měření teploty  
uranových terčů při ozařování QUINTY protony, 
 
Ing. Josef Svoboda v průběhu let 2015 až 2018 se aktivně zúčastnil všech 17 experimentů na svazku protonů 
s energií 660 MeV urychleným fázotronem LJaP. Protony ozařovaly masivní uranový terč QUINTA (512 kg) 
produkující spalační neutrony. Studovali jsme jaderné reakce na Pb, Bi, 235U a natU interagující se spalačními 
neutrony a snažili jsme se stanovit energetické spektrum spalačních neutronů prahovými detektory. Studovali 
jsme transmutace radioaktivních izotopů 129I, 232Th, 233U, 235U, 237Np, 238Pu, 239Pu, 241Am. 
  
V průběhu těchto 17 experimentů jsme na šesti HPGe detektorech měřili gama spektra desítek  
radioaktivních vzorků, které je třeba měřit postupně po dobu 4 až 6 týdnů. Všech těchto standardních, 
ale časově náročných prací se Ing. Svoboda iniciativně zúčastnil, kromě toho velmi kvalitně a podrobně  
dokladoval a fotografoval přípravu a průběh experimentů. 
 
Ve 13 experimentech, z nichž první se uskutečnil 06.11.2015 a poslední 08.06.2018, se prováděla 
měření teploty, které navrhl, připravil a prováděl disertant: V průběhu tohoto období se postupně zlepšovala 
citlivost a přesnost měření, nyní je dT = 9 mK, zvyšoval se počet současně měřených teplot do stovky. Měření 
teploty v celém objemu zařízení QUINTA je nezbytné pro určení sumárního počtu štěpení indukovaného  
neutrony, je ale nezbytné určit i příspěvek teploty od interakce protonů a gama kvant s uranem v centrální  
části QUINTY. 
 
Byly aplikovány programy MCNPX a ANSYS pro výpočet tepla a teploty vzorků, což umožnilo porovnat  
experimentální a vypočtené teploty. Bylo dosaženo shody v průměru do 5%. Tato metoda je velmi cenná  
zejména pro analýzu reakce štěpení, umožní doplnit výsledky získané metodou jaderné spektroskopie.  
 
Ing. Josef Svoboda vypracoval kompletní a v JINR (SÚJV Dubna) unikátní experimentální a výpočetní  
metodiku pro měření teploty v jaderných reakcích spojených s ADS problematikou. Navrhuji, aby se využilo  
této metodiky v Česku i v další mezinárodní spolupráci. Velmi si cením jeho detailního popisu a  
pedagogického přínosu této práce. Preciznost, objem a vážnost dosažených výsledků vyžaduje vysoké  
ocenění. Na základě výše uvedených poznatků navrhuji, aby Ing. Josefu Svobodovi byl udělen titul Doctor  
of Philosophy. 
 
01.06.2020                                                                                                                       Jindřich Adam, v.r. 
 

Jak předloženou dizertační prací, tak všemi těmito svými aktivitami Ing. Josef Svoboda prokázal, že je schopen 
komplexní samostatné vědecko-výzkumné práce a zaslouží být nositelem titulu Ph.D. – Philosophiæ Doctor. 

Brno, 8.6.2021          Karel Katovský v.r. 


