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Slovní vyjádřenío komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
PředloŽenapľáce sezabývâelektrickými vlastnostmi křemíkoých senzorů' a jejich změny vlivem

ozatovtni gama zëliením. Práce shrnuje taky vlastnosti sensoru testovaných pro předpľodukci

stripových modulů (ITk) pro ATLAS Upgľade'

Práce jâ člencná na 6 kapitol, úvodní kapitola je o principu fungování křemíkových detektoru na

detekói pruletu nabitýcľrčástic, druhá kapitola se věnuje poškozeni dętęktoru vlivem zâţeni,tÍeti

kapitola nás obęznámí s experimentem ATLAS aŽ po stripové detektory ITk, které jsou podrobněji

popsané v další ětvrté kapitole pro ATLAS Upgľade včetně popisu zaţizení a testů' co se pro

äkceptacĺ sensorů pľovádějí. Další pátá a šestá část nás obeznâmi s procedurami azaţizeními pro

měřeĺrí diod a segmentovaných sensorů včętně efektů způsobených ozářením a uvádí ýsledky
měření. Šestá, zivěrečĺźĺ,kapitola navíc ukazuje statistiky z testů po oztłteni, na kteých se autoľka

asi podílela nebo které celé ľealizo vala. Zâvěry efektů gama ozaŤovâníjsou pak ještě shľnuty

v zaveru.

Autorka prokćna]a, zdâ se, schopnost pečlivé, časově náľočné a systematické práce a schopnost

pracovat na sloŽitém vícerozměmém pľoblému. Autorka výsledky shrnula v závěľečné části Zâvěr.

Logicky by se mi hodila kapitola Diskusę se zahrnutím problémű apotíží, které se v pruběhu pľáce

a"toĺ.ý vyskytli, a s řešęními, které se našli nebo nenašli. Není mi úplně jasné, do jaké míry je

práce jen kompilací výsledků, nebo jak se autorka sama podílela na předkládaných ţsledcích,
) tono ptynou pak mé otâzky níže.Y každém případě ale předloŽenou pľáci hodnotím velice

pozitivně.

Člęnění práce na 6 kapitol bylo možno příliš pođľobné a mel jsem pocit přelívtlni tématmezi

kapitolami, co čtení p.a"" znepřehlednilo a mírně mátlo čtenáře. Chyběl mi seznam zkraIek'

po.'zĺtĺ někteých zWatekFZU CAS, UJP Praha' ... není odvozené z angličtiny a mate, mnoho

zkratekneby1o vysvětleno (ATLAS, CERN, . ..), do Abstract je vhodné se zkratkám vyhnout

anebo je pak vysvětlit i při prvním použitív hlavním textu, ale seznam zkratek by to vyřešil.

Práce je pľeľĺ"aně napsâná srozumitelnou angličtinou, může bý tak zpřístupněná zájemcům v

HEP komunitě.

Případné otá-zky přĺ obhajobě a náměĘ do diskuze:
Můłe autorka vyjmenovat, Ĺteré testy navrhovala nebo řeši1a ve spolupľáci, a jaké nejzajímavější a

nejkľitičtější problémy spoluřešila nebo řešila sama?

Může autorka uvést, ŕteié testy sama zabęzpeěovala a které jakou mírou spolu_zabezpeěovala?

Na obr. 5.1 jsou uprostřed bond-padů malé teěky, co to je?

Kapitola 5.2.3:jsou předem dane hranice akceptace pro histogramové hodnoty na obtazcich? Jaké

jsou?
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