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�Astrofyzikální jaderné reakce na urychlova£ích

lehkých iont·�
vypracovanou panem Pavlem �pí²kem

Autor p°edkládá práci, která syntetizuje n¥které základní poznatky jaderné
astrofyziky a astrofyziky, a v¥nuje se praktické kalibraci k°emíkových detek-
tor· pomocí alfa £ástic.

P°edloºená práce je strukturována do p¥ti £ástí:
V první £ásti autor shrnuje n¥které základní poznatky, které jsou pot°ebné

pro pochopení souvislostí jaderné fyziky a astrofyziky. V¥nuje se dv¥ma
prost°edím v nichº probíhá £i probíhala nukleosyntéza - prost°edí hv¥zd a
prost°edí po Velkém T°esku. V této £ásti také zavádí n¥které základní a
p°itom nezbytné pojmy se kterými se pracuje v jaderné astrofyzice.

Ve druhé £ásti autor popisuje základní cykly nukleosyntézy - pp cyklus, CN
cykly a t°i-alfa proces. Pro úplnost rovn¥º p°edstavuje i s-proces a r-proces,
které jsou klí£em k nukleosyntéze st°edn¥ t¥ºkých a t¥ºkých prvk·.

Ve t°etí £ásti autor stru£n¥ vysv¥tlí p°ínos nep°ímých metod m¥°ení ú£in-
ných pr·°ez· a popisuje principy t°ech metod - metody Trojského kon¥, coulom-
bovské disociace a metod¥ asymptotických normaliza£ních koe�cient·. P°ípravy
m¥°ení a samotné m¥°ení pomocí metody ANC na svazku cyklotronu U120M v
�eºi se autor z·£astnil ve vzácných chvílích, kdy to bylo z d·vodu dodrºování
protiepidemických opat°ení moºné.

Ve £tvrté £ásti se autor stru£n¥ v¥nuje technikám pro detekci £ástic pouºí-
vaným na odd¥lení, kde se v¥noval této své práci. Popisuje scintila£ní a
polovodi£ové detektory a stru£n¥ i klasickou spektroskopickou trasu, nebo´
zmín¥ný experiment byl je²t¥ m¥°en bez pouºití DSP.

V páté £ásti se autor v¥nuje kalibraci spekter nabitých £ástic. Autor
stru£n¥ popisuje stavbu experimentu a pouºití tzv. k°emíkového teleskopu.
Jeho funkci dokumentuje na matici událostí z jednoho z detektor·. Jelikoº
kalibrace detektor· je d·leºitá neje pro identi�kaci £ástic, ale v tomto p°ípad¥ i
pro zji²t¥ní dal²ich parametr· experimentu, autor se v¥noval detailn¥ kalibraci
detektor· pomocí zá°i£e dv¥-alfa. Zde se autor zabýval metodikou zpracování
spekter, kde musel prokázat praktické porozum¥ní významu χ2, v²imout si
netriviální odezvy detektor· a aplikovat vhodnou funkci pro provád¥ní kali-
brace. Tato metodika je d·leºitá pro správnou interpretaci nam¥°ených dat.

V práci lze nalézt drobné typogra�cké chyby - nap°. v kapitole 3.4 je ²patn¥
vysázeno znaménko �V¥t²í neº� a v kapitole 4 na stránce 18 a 20 p°esahuje
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matematický výraz do okraje.
Autor mohl více rozvést £ást v¥novanou technikám detekce, nebo´ v za-

£átcích práce získal °adu praktických zku²eností, v£etn¥ samostatné práce s
Si detektorem, s vakuovou aparaturou a vysokým nap¥tím.

První £ást práce je vypracována pe£liv¥ a dle mého soudu zahrnuje nejpod-
statn¥j²í koncepty, které jsou nutné pro pochopení smyslu a kontextu jadené
astrofyziky. Poslední £ást je významn¥ ovlivn¥na extrémními protiepidemic-
kými opat°eními platnými v areálu, kde sídlí ÚJF AV�R, takºe spolupráce
se ²kolitelem mohla probíhat prakticky pouze na dálku. Vzhledem k vý²e
uvedenému navrhuji p°edloºenou bakalá°skou práci hodnotit

hodnotit známkou A - výborn¥.

V p°ípad¥ úsp¥²né obhajoby by autor mohl s vyuºitím získaných schop-
ností provést identi�kací alfa £ástic z experimentu, kde je nutno vyuºít dal²ích
dovedností (simulace pr·chodu prost°edím pomocí SRIM a výpo£et kine-
matiky) a provést komplexní �t, který by dovolil získat detailní informace
o parameterech deuteronového svazku v experimentu.
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