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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Práce se zabývá křemíkovými detektory určenými pro experiment Belle II. V prvních dvou 
částech popisuje experiment Belle II a vnitřní dráhový detektor s dvěma vrstvami pixelových 
DEPFET detektorů. Ve třetí části se už soustředí na simulační programový rámec detektoru basf2 
a dále na simulace testování detektorů DEPFET v basf2. Autor se věnuje postupně testování, 
simulaci, analýze a výsledkům analýzy pixelových detektorů a v závěru práce výsledky diskutuje.  
 
Některé výsledky práce byly autorem prezentovány na mezinárodních poradách v KEK a v 
Lublani.  
 
Autor přistupoval k práci samostatně a iniciativně. Dobré nastudování problematiky autor využil v 
aktivní práci na vytyčených úkolech a promítlo se to v dosažených výsledcích. Vytknout se dá 
autorovi a práci nedostatečná spolupráce se školitelem a odborným konzultantem, co zbytečně 
snížilo užitečnost výsledku a část napsaného kódu bude muset být přepsaná do standardizovanější 
podoby. Stejně tak jako školitel musím vytknout autorovi pasivitu a ztrátu motivace v posledním 
roce jeho práce na bakalářské práci a nedostatečnou komunikaci při sepisování práce, což 
zbytečně snižuje její hodnocení. Toto nic nemění na odborné kvalitě výsledků, jejichž interpretace 
však mohla být důslednější. Příkladem určitých nedotažeností může být tabulka 3, obr. 15, kde se 
nepodařilo dosáhnout souladu simulace a měření. Stejně tak výsledky na obr. 18 si zaslouží hlubší 
komentář a vysvětlení. Za závažný nedostatek práce považuji chybějící popis software, který autor 
napsal pro simulace v basf2, odkaz na popisky v samotném kódu považuji za nedostatečný.  
Použitý jazyk autora je přiměřený, místy příliš zkratkovitý a stručný, ale jasný. Použité číslování 
obrázků a tabulek komplikuje orientaci a odkazování v práci a je pro bakalářskou práci 
nestandardní. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Autor může zkusit opravit své tvrzení na str. 48, že histogram odchylek z jedno-pixelových 
událostí vyplňuje prostor o velikosti 𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ √12, což není úplně pravda a lze to zpřesnit.  
Autor může vysvětlit zajímavý jev dvojitého maxima na obr. 2 a obr. 3 pro Tel3 (kapitola 7).  
Autor by měl vysvětlit nesoulad simulace a měření na obr. 18 v kapitole 7. 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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