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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: Student se v rámci této práce aktivně 
zapojil do laserového testování křemíkových detektorů v čistých laboratořích ÚČJF. Konkrétně 
napsal v softwarovém frameworku ROOT skripty na vzdálené ovládání intenzity laserového 
svazku. Dále se věnoval fyzikální analýze nasimulovaných dat plánovaného „testbeamu“ v DESY, 
neboli analýze a zpracování dat odezvy šestice (2 pixelových a 4 stripových) detektorů na 
vysokoenergetické svazky elektronů v magnetickém poli. Hlavním cílem této analýzy bylo 
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vyhodnotit očekávané rozlišení křemíkových detektorů v závislosti na použité metodě, a to bez/s 
použití výsledků tzv. trackingu.  Vlastní validace na reálných datech provedena nebyla. 

Co se obsahu bakalářské práce týče, v první kapitole jsou shrnuty základní poznatky o 
Standardním modelu, CP-narušení a o měření tohoto efektu na tzv. B-factories. Druhá kapitola se 
detailněji zabývá experimentem Belle a urychlovačem KEKB a jejich plánovanými upgrady 
SuperKEKB a Belle II. Částí detektoru, na které aktivně skupina na ÚČJF pracuje, je křemíkový 
vrcholový detektor, takže student třetí kapitolu věnoval detekci částic právě v křemíkových 
detektorech a technologii DEPFET. Čtvrtá kapitola zpracovává softwarový framework basf2, v 
kterém byla analýza dat provedena a podrobně jsou zde vysvětleny ty komponenty, které byly pro 
fyzikální analýzu důležité. Pátá kapitola popisuje čistou laboratoř na ÚČJF, testování křemíkových 
detektorů a vlastní software na ovládání intenzity svazku (zdrojový kód je součástí této práce, je 
uveden v příloze A). V šesté kapitole je popsána vlastní analýza rozlišení křemíkových detektorů. 
Dosažené výsledky jsou zde dále detailně diskutovány. Konfigurační soubor, pomocí něhož 
student simulace spouštěl, je uveden v přiloze B.

K bakalářské práci nemám žádných vyložených výhrad. Některé drobné nejasnosti, které jsem v 
průběhu čtení měl, jsou formulovány do uvedeny otázek, viz. níže. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

V práci uvádíte, že vrcholový pixelový detektor se bude skládat ze 2 vrstev a že v každé z nich 
budou zastoupeny senzory o 2 různých roztečích v ose Z, tedy ose svazku. Mohl byste vysvětlit, 
jaký je pro to důvod? Je přeci výrazně technologicky náročnější vyrobit křemíkový senzor s dvěma 
různými typy křemíkových struktur než s jednou.

Analýzu rozlišení DEPFET detektorů jste prováděl na simulovaných datech s elektrony o energii 2 
GeV. Proč jste vybral právě tuto energii? V práci uvádíte, že svazek v DESY poskytuje energie v 
rozsahu od 1 do 6 GeV a s rostoucí energií klesá vliv parazitního procesu, mnohonásobného 
rozptylu, na určení rozlišení.

V analýze dat, viz. Kapitola 6.4., fitujete jednotlivé reziduály Gaus. funkcí. Nicméně v případě 
pixelových detektorů ve směru u, viz. Obrázek 6.4, se zdá, že fit příliš dobře analyzovaná data 
nepopisuje. V závěru vysvětlujete, že hlavním důvodem takového rozdělení reziduálů je kolmý 
dopad částic a malé sdílení náboje. Bral jste pro tyto případy jako rozlišení směrodatnou odchylku 
určenou z histogramu, která by šířku rozdělení popisovala realističtěji, nebo šířku fitovaného 
Gaussiánu? 

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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