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  V první kapitole autor podává stručný teoretický přehled fyziky studované experimentem 
Belle. Následuje popis budoucího detektoru experimentu Belle II. V druhé kapitole popisuje 
základní principy fungování křemíkových detektorů určených k detekci nabitých částic a to 
zejména s ohledem na jejich použití v Belle II pro rekonstrukci produkčních vrcholů a drah 
sekundárních částic.  Závěr druhé kapitoly je věnován technologii křemíkových detektorů 
DEPFET, které jsou předmětem zkoumání této práce. Třetí kapitola krátce popisuje basf2, 
programové vybavení experimentu Belle II určené pro nabírání a zpracování dat, pro 
parametrizaci geometrie detektoru Belle II a pro simulaci jeho odezvy. Ve čtvrté kapitole 
následuje popis uspořádání testů různých typů DEPFET detektorů ve svazcích částic (tzv. 
beam test). Především je ovšem popsána implementace geometrie těchto testů v basf2, což 
byla jedna z hlavních náplní práce autora. Pátá kapitola popisuje principy použité v simulaci 
odezvy DEPFET detektorů v basf2 využívající metod z Geant4. V šesté a sedmé kapitole 
autor předkládá analýzu výsledků simulací. Zároveň, je-li to možné, výsledky kofrontuje s 
daty z beam test analýz. Autor nachází dobrou shodu se skutečnými daty a v případech, kde 
tomu tak není, dobře vysvětluje důvody pozorovaných nekonzistencí. 

  V kapitole šesté bych uvítal přehlednější diskusi a prezentaci výsledků - jak v textu 
samotném, tak v popisech grafů.

  Práci hodnotím jako velmi zdařilou, která svojí kvalitou, a množstvím vlastních výsledků, 
více než dostatečně naplňuje mé představy o podobě bakalářské práce.
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V Praze, dne 4.6.2012 

  Rád bych se odkázal na tabulku číslo 3 na straně 43. Autor uvádí hodnoty označené jako 
“MS Residuals ”, tj. střední hodnoty reziduí rekonstruované polohy v testovaném 
senzoru vzhledem k trajektorii testovací částice obdržené na úrovni tzv. hitů v Geant4. 
Tím je fit trajektorie nezatížen rozlišením detektoru. Je ovšem do značné míry ovlivněn 
efektem vícenásobného rozptylu (multiple scattering, MS) v aktivním materiálu senzorů. 
Taková informace je nám přístupná v simulaci. Jakým způsobem se dá podobná 
informace změřit v datech z beam testů?
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