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stability dvojitě magických jader 26 a 28O; měření hmotností, dedukce separačních
energií, deformační a spektroskopické charakteristiky širokého spektra jader v této
oblasti. Objev a důkaz existence nového magického čísla pro neutrony N=16 pro oblast
jader bohatých na neutrony; definice nových dvojitě magických jader 24O. Hledání
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Název disertační práce:
Structure and Properties of Exotic Nuclei using Radioactive Nuclear Beams
(Studium struktury a vlastností exotických jader pomocí svazků radioaktivních iontů)
Pan doktor Dlouhý je specialistou na přípravu a studium vlastností exotických
atomových jader, což jsou jádra s neobvyklým počtem neutronů. Doktor Dlouhý se
významně zasloužil o rozvoj této vysoce aktuální problematiky v České republice a
navázal plodnou spolupráci s řadou světových laboratoří. Ve svých originálních pracích,
mimo jiné, objevil nové magické číslo charakterizující strukturu atomového jádra a
přispěl k novému pohledu na jejich význam. Jeho výsledky podstatně přispěly k rozvoji
teoretického popisu vlastností jader na hranici částicové stability. V této problematice je
světově uznávanou autoritou.
Získal vědecký titul „doktor fyzikálně-matematických věd“.

