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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

Diplomová práce studentky Ivety Zatočilové byla zadána ve Fyzikálním ústavu AV ČR a byla 

experimentálně zpracována v Laboratoři testování křemíkových detektorů částic oddělení vývoje detektorů a 

zpracování dat, sekce fyziky elementárních částic. Tato laboratoř se věnuje vývoji a výzkumu radiačně 

odolných detektorů již několik let.  

Zadáním diplomové práce byl výzkum objemových poruch gama ozářených křemíkových detektorů typu n-

in-p s různou počáteční rezistivitou křemíku, konkrétně sledovat a identifikovat změny efektivní 

koncentrace dopantů v křemíku a změny závěrného proudu. Pro tento účel byly ozářeny diody typu n-in-p 

od různých výrobců postupnými dávkami až do 5,6 MGy. Se zvětšující se dávkou ozáření gama bylo 

pozorováno snižování efektivní koncentrace dopantů v křemíku typu p, což mělo za následek snižování 

napětí úplného vyprázdnění. Tato změna rezistivity křemíku ukazuje na objemové poruchy krystalové 

mřížky v senzorech typu n-in-p způsobené zřejmě tzv. „initial acceptor removal“ efektem.  

Iveta prezentovala výsledky své studie objemových poruch gama ozářených křemíkových detektorů na 

poradě mezinárodní odborné skupiny CERN RD50, která se zaměřuje na vývoj radiačně odolných 

křemíkových detektorů pro nové urychlovače částic, v listopadu 2021 ve Valencii. 

Dalším zadáním diplomové práce bylo ověření kvality prvních produkčních křemíkových stripových 

senzorů pro Vnitřní dráhový detektor (ITk) experimentu ATLAS zhodnocením jejich elektrických vlastností. 

Jednalo se o první dávku cca 200 senzorů vyrobených firmou Hamamatsu Photonics v rámci před-produkční 

fáze projektu. Iveta se aktivně podílela na přípravě měřících uspořádání v době tzv. kvalifikačního procesu, 

kdy naše laboratoř musela prokázat, že splňuje striktní podmínky testování mechanických a elektrických 

vlastností ITk stripových senzorů. Prováděla časově velmi náročné testování těchto senzorů – měření volt-

ampérových a volt-kapacitních charakteristik, inter-stripové kapacity a rezistivity. Na základě svých 

zkušeností z těchto testů připravila přesné měřící postupy pro budoucí produkční testování, které detailně 

popsala v diplomové práci.  Během své práce v laboratoři musela překonat mnoho technických problémů při 

ladění aparatury. Získané výsledky Iveta zpracovala a analyzovala v programu ROOT.   

Výsledky zhodnocení před-produkční fáze testování prvních produkčních stripových senzorů Iveta přednesla 

na několika pracovních poradách ATLAS ITk Strip Sensor collaboration, ATLAS ITk week a také na 

mezinárodní studentské konferenci ČSSVK, která se konala v květnu 2022 v Bratislavě. 

Studentka prokázala schopnost samostatné práce ve větším pracovním týmu, úspěšně zvládla řešit náročné 

technické i odborné problémy a prezentovat své výsledky před vědeckou komunitou na mezinárodní úrovni.   

Diplomová práce Ivety Zatočilové je celkově napsána výstižně a srozumitelně, má dobrou strukturu a 

dostatečný rozsah, což svědčí o tom, že  pronikla do hloubky problematiky polovodičových detektorů a 

mechanismu jejich radiačního poškození. Studentka se hlásí k PhD studiu na Univerzitě ve Freiburgu, kam 

byla již přijata. 
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