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V první části práce autor seznámil čtenáře s motivací, proč se zabývat urychlovačem řízenými systémy 
obecně. V další sekci uvedl bližší popis urychlovačem řízených systémů a jejich fyzikální podstatu. Dále autor 
vypracoval obsáhlý a vyčerpávající přehled historických, současných i budoucích experimentů a zařízení. Další 
kapitoly popisují roli thoria pro možnosti rozvoje jaderné energetiky, podstatu aktivačních měření a 
gama-spektrometrii. Poslední část popisuje způsob měření a zpracování dat a dále porovnání se simulacemi. 
Autor tedy rozsahem splnil zadání práce nejen rozsahem ale i přehledným a logicky navazujícím členěním. 

 
V textu se vyskytují některé více či méně závažné nedostatky a nepřesnosti. V následujícím jsou uvedeny 

poněkud vyčerpávajícím stylem. Je to z důvodu vyjádření autorova zájmu na pokračování studia dané 
problematiky.  

V úvodní části autor správně poukazuje na chybějící produkční kapacitu v případě potřeby masové výroby 
jaderných reaktorů. Nesprávně však uvádí chybějící know-how. V tomto smyslu se jedná o tvrzení značně 
odvážné, se kterým by se jistě odborná veřejnost neztotožnila. 

V části 2.1.1 pojednávající o tříštivých (spalačních) reakcích je uvedeno několik zavádějících tvrzení. Prvním 
z nich je, že terčové jádro musí mít vysoké nukleonové číslo. Toto není zcela přesné. Spalační reakce může 
probíhat i na jádrech s nízkými nukleonovými čísly. Vysoká nukleonová čísla jsou, však výhodná z důvodu vyšší 
neutronové multiplicity viz např. Cugnon J., Volant C., Vuillier S., Nucleon and deuteron induced spallation 
reactions, Nuclear Physics A 625 (1997) 729-757. Dalším podobným tvrzením je, že potřebná energie je dána 
velikostí účinného průřezu pro konkrétní kombinaci projektil + terčové jádro. Energie projektilu řádově 1 GeV je 
dána především vazebnými energiemi nukleonů v jádře. Opět se zde bere ohled na rozumný výtěžek neutronů a 
vloženou snahu pro urychlení částice. Ve zmíněné práci je možné zjistit, že spalační reakce byla poprvé 
pozorována na 180 MeV cyklotronu v Berkeley. Relativně vysoká energie je zvolena z důvodu, že naprostá 
většina neutronů je emitována během přechodové fáze a vypařování. Množství emitovaných neutronů tak závisí 
na energii předané projektilem. Přičemž část energie si projektil odnáší a část je vyzářena ve formě emise gama 
záření a jiných částic. 

V části 2.2.1 je u Obr. 2.3 uvedena nesprávná citace. V citované práci byl tento obrázek také přejatý. 
Správná citace je RUSSELL, G. J. Spallation physics-an overview. In Proceedings of ICANSXI, 1990. 

V části 2.2.3 je zmíněno, že díky spalačnímu neutronovému zdroji a související vyšší intenzitě neutronového 
toku jsou účinné průřezy pro záchyt a štěpení dostatečně vysoké pro štěpení nebo transmutaci. Vhodnější 
spojení by bylo, že tato vyšší intenzita umožňuje s ohledem na nízké hodnoty účinných průřezů štěpení případně 
transmutaci. Původní tvrzení zavdává čtenáři důvod domnívat se, že účinné průřezy jsou závislé na intenzitě 
neutronového toku. 

 



V úvodu ke kapitole 5 autor nepřesně uvádí typ reakce produkující 
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s největší pravděpodobností o chybu z nepozornosti neboť popis záchytových rekcí a následný rozpad je uveden 
správně viz rovnice (1.1), (1.2) a (5.2). 

V úvodu ke kapitole 6 autor píše: „Během přeměn alfa a beta- (výjimečně beta+ nebo K-záchyt) se emituje 
zpožděné záření, které je snáze detekovatelné. Není zřejmé, zda autor tvrdí, že beta+ rozpady nebo K-záchyt 
jsou výjimečné nebo, že pouze výjimečně je po takovém rozpadu jádro v excitovaném stavu není to pravdivé 
tvrzení. Typ přechodu je dán polohou vůči údolí stability, neboli zda je jádro chudé nebo bohaté na neutrony. 
Doporučuji autorovi k nahlédnutí izotopickou tabulku např. 
https://www-nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html. Zde je možné zjistit i charakteristiky rozpadového 
záření a tedy i vyvrácení druhého možného výkladu. Ať už se jedná o jakýkoliv typ rozpadu, pouze ve velmi 
výjimečných případech se dceřiné jádro populuje v základním stavu a tedy bez emise gama záření. 

V části 6.1 autor píše, že mezi terčovými jádry a nalétávajícími částicemi probíhají různé reakce mající za 
důsledek vznik jader v excitovaném stavu. Vzhledem k tomu, že autor se zabývá off-line gama spektrometrií, 
může tato informace o excitovaných jádrech působit matoucím způsobem. Pokud se nejedná o izomerní stavy, 
pak dojde k deexcitaci v řádu zlomků sekundy a následné měření již z původní excitace nic neukáže. Proto by se 
jevilo jasnější doplnit původní tvrzení o informaci o deexcitaci ještě před měřením. 

V části 6.1.1 autor pojednává o výpočtu reakční rychlosti a o efektech které je třeba brát v potaz. Jedním 
z těchto efektů je mrtvá doba detekčního systému. Autor zde uvádí, že se jedná o čas po který je detekční systém 
zahlcen. Zde se opět jedná ze strany autora o zavádějící tvrzení. Mrtvá doba je způsobena zejména vlastnostmi 
aparatury. Zejména se jedná o předzesilovač a A/D převodník. Malou měrou se podílí i detektor ve formě doby 
sběru náboje z objemu krystalu. V případě A/D převodníku se jedná o dobu konverze na digitální signál, po 
kterou převodník nepřijímá další vstupy. Ohledně předzesilovače budiž dán autorovi prostor během obhajoby. 

V úvodu do kapitoly 7 se dozvídáme, že mezi nejrozšířenější detektory pro gama-spektrometrii patří 
scintilační detektory. Toto platilo v poměrně vzdálené minulosti. V současné době absolutně převládají HPGe 
detektory. Které nad scintilačními detektory dominují prakticky neporovnatelným rozlišením, které je právě pro 
gama-spektrometrii velice důležité. Scintilační detektory se využívají v oblastech, kde je akcent rychlost detektoru 
i zde se však již přechází na tzv. BrilLanCe (LaCl3:Ce, LaBr3:Ce) detektory, které oproti tradičním scintilačním 
detektorům (např. NaI(Tl)) zachovávají rychlost avšak s rozlišením lepším přibližně faktorem 2.5. 

Dalším ne zcela pravdivým tvrzením je, že HPGe detektor je třeba chladit na teplotu kapalného dusíku 
z důvodu odstranění šumu. Vzhledem k nižší šířce zakázaného pásu pro germanium by i samotný tepelný pohyb 
způsoboval přechod elektronů do vodivostního pásu. Vzhledem k vysokému napětí na detektoru by tak došlo při 
pokojové teplotě k jeho zničení a ne pouze ke znehodnocení dat šumem. 

V části 7.1 je v textu uvedeno lehce problematické tvrzení v podobě: „Jelikož je všechna energie uvolněna 
naráz, tak v impulzním spektru vznikne tzv. pík úplné absorpce…“ Pík plné absorpce je důsledkem toho, že plná 
energie detekovaného gama-kvanta je deponována v objemu detektoru. 

Nepřímá úměra mezi vlnovou délkou a frekvencí je triviálním důsledkem definice těchto veličin, důležitější je 
vztah mezi vlnovou délkou a energií resp. mezi frekvencí a energií. Toto zde však zmíněné není. 

V části 7.1.3 je krátce uveden princip tvorby páru elektron a pozitron. Autor správně popisuje, že k ději 
dochází v elektronovém obalu nebo v blízkosti jádra. Přesnější by bylo, že k ději dochází interakcí 
s elektromagnetickým polem elektronového obalu nebo jádra. A více zdůraznit nutnou podmínku 
elektromagnetického pole. 

V části 7.1.4 autor uvádí, že při vzniku páru elektron-pozitron mimo citlivý objem detektoru je velká 
pravděpodobnost. Tato pravděpodobnost ve skutečnosti není tak velká a není konstantní. Dále je uvedeno, že 
gama-spektrometr registruje veškeré gama záření. To také není úplně pravda. Raději než spojení měřící box by 
bylo lepší užít stínící box nebo pouze stínění. 

V části 7.2.1 autor zmiňuje energetickou kalibraci aparatury. Kalibrace, kdy nultému kanálu odpovídá nulová 
energie je pouze první přiblížení. V naprosté většině případů je ve skutečné kalibraci nějaký offset. Naproti tomu 
tvrzení o nelinearitě není zcela přesné. Linearita moderních aparatur je na velmi dobré úrovni a často si v případě 
energetické kalibrace vystačíme s lineárním proložením. 

V části 7.2.2 by bylo přesnější na místo spojení „ s jakou dojde k registraci jakékoliv energie gama fotonů“ 
použít „že se libovolná část energie gama-kvanta deponuje v citlivém objemu detektoru“. 

Ve vyjádření reakční rychlosti v rovnici (7.7) není nijak zohledněna případná nestabilita intenzity svazku. 
Zmínka o nestabilitě svazku je pouze v poznámce pod čarou na straně 67. Efekty, které může nestabilita svazku 
přinášet, mohou být významné a zasloužily by si hlubší komentář stejně jako uvedení možnosti korekce. 

V části 7.3.2 autor pojednává o efektech pravých koincidencí. V názvu odstavce jsou však pouze sumace. 
Celkový efekt se sestává i z koincidenčních ztrát. Dále zde zmiňuje tzv. náhodné koincidence a uvádí, že se 
jedná o koincidence záření z různých izotopů. Toto je neúplné tvrzení. Náhodné koincidence jsou obecně 
koincidence záření pocházejících z různých nestabilních jader ve vzorku. V rovnici (7.11) chybí v čitateli 
\varepsilon_{FEP}(B). 

V úvodu ke kapitole 8 uvádí rozdělení experimentu do několika kroků. Jako první zmiňuje přípravu 
gama-spektroskopické laboratoře. Jistá příprava je nutná, i když se jedná spíše o ověření provozních vlastností a 
případnou korekci nastavení aparatury. V žádném případě však do souvislosti s experimentem nelze uvádět 
zalévání detektoru dusíkem. Toto je čistě servisní údržba laboratoře, kterou je nutné provádět bez ohledu na 
experiment. Naopak je třeba v průběhu měření v laboratoři zajistit ideálně konstantní teplotu nebo aspoň 

https://www-nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html


minimální výkyvy. Zdůvodnění přenechávám autorovi do obhajoby. Vzorky lze měřit a vážit i po ozáření, ale je to 
již komplikovanější z důvodu práce s otevřeným zářičem a rizika kontaminace měřících zařízení. Doba měření se 
určuje spíše podle aktivity tak aby se nabrala dostatečná plocha píku z důvodu statistické nepřesnosti. 

V části 8.1 autor uvádí „Počet kanálů je závislý na použitém detektoru a jeho nastavení.“ Skutečnost je 
taková, že na detektoru nezáleží. Záleží na použitém mnohokanálovém analyzátoru (MCA – MultiChannel 
Analyzer). Vlastností detektoru je rozlišení a účinnost. Dále je zde uváděno, že s použitím programu Deimos se 
dosahuje mnohem přesnějších výsledků než s použitím automatických režimů v programech Genie a Maestro. 
Toto platí obecně o automatických režimech všech programů. Spíše však v případech komplikovaných spekter. 
V případě kvalitní kalibrace energetické a tvarové lze dosahovat dobrých výsledků i v případě středně 
komplikovaných spekter. Navíc i Genie mám manuální režim, umožňující mnohem pružnější manipulaci 
s proložením píku. A další výhodou je absence duplicitních kroků v podobě zavádění energetické a tvarové 
kalibrace případně i účinnostní kalibrace. Dále je zde možná příliš detailně popsán způsob zpracování dat 
založený na programovém vybavení používaném pouze jednou konkrétní skupinou. Tímto nechci nijak zlehčovat 
přinos a kvalitu tohoto softwaru. Pro možný edukativní přínos práce dalším studentům se zájmem o danou 
problematiku by bylo vhodné uvést také případ ručního zpracování s využitím základních zdrojů dat. 

V případě části 8.2 kde jsou diskutovány výsledky experimentu a jejich porovnání se simulacemi nemám 
větších námitek. Pouze v případě systematické chyby je správně uvedeno rozdělení na složky. Nelze se však 
spokojit s vyjádřením její velikosti v podobě 9%. K chybám v tomto nelze přistupovat tak, že ji odhadneme jako 
nějakou část měření. Je třeba pracovat s absolutními čísly a korektně je vztahovat k jednotlivým hodnotám. Jinak 
dojdeme k paradoxu, kdy pro malé reakční rychlosti, které se obtížně měří, dostaneme i malou chybu a naopak, 
co že samozřejmě přesný opak skutečnosti. 

 
Diplomová práce přináší nové poznatky v podobě hodnot reakčních rychlostí produkce některých izotopů 

z thoria. Tyto hodnoty nejsou pouze samoúčelné, ale poskytují i možnost validace výpočetních kódů. 
 
Výběr studijních parametrů dobře slučuje kombinaci školních prací, ať už se jedná o diplomové nebo 

dizertační práce, společně s publikacemi v odborných periodicích. V kontextu diplomové práce není výběru zdrojů 
co vytknout, naopak lze ocenit. 

 
Po stránce formální a jazykové úpravy diplomová práce splňuje standard s tím, že malé množství překlepů 

vyskytujících se v práci je vzhledem k rozsahu zanedbatelné. 
 
Práce je v současné době a podobě využitelná spíše pro praktické účely a možné edukativní účely 

budoucích studentů zajímající se o podobnou problematiku. Nelze však nezmínit publikační potenciál při hlubší 
analýze dat případně společně s návaznými experimenty.  

 
Na závěr by bylo vhodné autorovy doporučit hlubší studium fyzikální podstaty studovaných problémů a 

používaných metod, ať už by se jednalo o kurzy jaderné fyziky a souvisejících metod na univerzitě nebo o 
studium odborné literatury. 

 
Celkově se jedná o kvalitní práci, u které nelze jinak než ji doporučit k obhajobě. Práce je hodnocena 85 

body, což odpovídá stupni B – velmi dobře. 
 

  
Otázky k obhajobě: 

Jak dochází ke generaci mrtvé doby gama-spektrometrické aparatury? Zejména jakým způsobem se na ní 
podílí předzesilovač? 

 
Uveďte rozdíl mezi určením totální účinnosti v případě 

60
Co a 

88
Y. 

60
Co je standardní zářič pro určení totální 

účinnosti s dvěma blízkými energiemi. Jak jste se vypořádal s velkou vzdáleností mezi píky 
88

Y, která je téměř 1 
MeV? 

 
Proč je totální účinnost nezávislá na pravých kaskádních koincidencích? 
 
Proč je třeba v průběhu měření zajistit minimální výkyvy teploty v laboratoři? Z jakého důvodu je snaha o 

udržení mrtvé doby pod 10%? 
 
 

 
 RNDr. Ing. Petr Chudoba, ÚJF AV ČR 
 Oponent diplomové práce 
 


