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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím specifických eventů pro zpřesnění alignmentu 
detektoru Belle II.  
Alignment velkého částicového detektoru bývá velký špatně podmíněný problém a přidání 
omezení na možné kombinace parametrů může vést ke stabilizaci a zpřesnění odhadu geometrie 
detektoru. Autor v této práci studuje možnosti využití kinematicky podmíněných rozpadů pro 
zpřesnění alignmentu.  
Práce má 90 stran, z toho 17 stran tvoří příloha, obsahující dodatečné grafy. Textová část obsahuje 
všechny požadované náležitosti bakaláŕské práce a krátký úvod následovaný přehledovou částí, 
která popisuje detektor Belle II a teoretické základy alignmentu. Jádro práce pak tvoří 3. kapitola 
“Alignment samples study”. Práce pak obsahuje diskusi, závěr a přehled citované literatury s 24 
zdroji.  
Typografické provedení práce je na dobré úrovni s jasným a logickým členěním textu a 
množstvím ilustrací a grafů. Text je napsán obstojnou angličtinou. Malé množství jazykových 
nepravidelností nijak neruší a logický tok textu je uspokojivě konzistentní. Text je také - až na 
drobná klopýtnutí - fakticky správný. 
Pro studii alignmentu autor vygeneroval tři vzorky s řádově miliony drah a prozkoumal reziduální 
misalignment a přesnost parametrů alignmentu vrcholového a dráhového detektoru Belle II (VXD 
a CDC( na těchto třech vzorcích. Tyto tři vzorky byly dráhy mionů z kosmiky, mionové páry s 
geometrickým omezením na vrchol v interakčním bodu, a rozpady J/ψ →μ+μ- s kinematickým 
omezením na invariantní hmotu. Autor zkoumal kvalitu alignmentu, založeného na souborech 
drah jednotlivých typů, a také na kombinovaných souborech dat. 
Rozsáhlé výsledky dokázal autor prezentovat přehledně za pomoci speciálních grafických 
vyobrazení parametrů alignmentu, které poskytují přehled o kvalitě alignmentu kolektivně pro 
velíké množství parametrů.  
V diskusi autor podrobněji analyzuje své zjišténí, že pro alignment je optimální kombinace 
kosmických mionů a mionových párů s IP omezením, zatímco vzorek s kinematickým omezením 
na invariantní hmotu zásadně nepřispívá ke zlepšení alignmentu. 
Konstatuji, že autor realizoval rozsáhlou simulační studii alignmentu složitého částiového 
detektoru, a její výsledky dokázal kultivovaně shrnout v předkládané práci. Autor také musel 
absorbovat množství vědomostí a zručností, aby mohl takovouto studii uskutečnit. Domnívám se, 
že rozsah předložené práce přesahuje běžné očekávání od bakalářské práce.  
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