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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Zadání bakalářské práce ukládalo Lukáši Fajtovi podílet se na vytváření softwaru pro analýzu dat z testů
křemíkových detektorů na testovacím svazku a zůčastní se laboratorních testů křemíkových detektorů. 
Jak lze vidět z bakalářské práce, Lukáš se zevrubně obeznámil s funkcí pixelových a stripových detektorů, a 
to tak osvojením si základních teoretických principů, jakož i prakticky, účastí v přípravě laboratorních 
měření vlastností křemíkových detektorů pomocí laserového svazku. Účastnil se rovněž experimentu na 
testovacím svazku na SPS v CERNu. 
Lukáš Fajt si osvojil postupy programování v softwarovém prostředí Belle II a základní algoritmy, 
používané pro rekonstrukci drah. Sprovoznil fitování drah pro testbeamovou geometrii v prostředí basf2
a ve své práci přináší první výsledky analýzy fitů. V laboratoři pro testování detektorů po něm zústal
skript pro ovládání intenzity laseru. 
Nakonec, teoretická východiska a výsledky své práce dokázal poměrně kultivovaně sepsat do bakalářské
práce. 
Celkově jsem s jeho prací spokojen a nemám k ní žádné výtky. 
Proto navrhuji přijmout předkládanou bakalářskou práci Lukáše Fajta k obhajobě a navrhuji hodnocení
"výborně".
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 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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