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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Jak z názvu práce vyplývá, zabývá se problematikou CCD detekce. Je členěna do dvou 

kapitol. V první z nich je stručně popsán princip detekce pomocí CCD a šumy, které ji ovlivňují. 

Druhá část potom pojednává o měřeních provedených s konkrétním CCD detektorem. Jsou zde 

zkoumány výše zmíněné typy šumů a další detekční charakteristiky – lineární odezva detektoru, 

jeho citlivost a spektrální kalibrace.  

Teoretický úvod je velmi stručný, nicméně pro potřeby práce zcela dostačující. Teoretická 

nenáročnost práce je dána jejím tématem a je více než vyvážena experimentální důsledností 

a pečlivým zpracováním získaných dat. Ani přes zjevnou pečlivost se autor při psaní nevyvaroval 

menšího množství jazykových a formálních chyb, které ale výslednou úroveň práce nijak 

významně nesnižují. 

Svými měřeními autor určil horní mez lineární odezvy detektoru, nalezl optimální měřicí 

parametry pro minimalizaci výsledného šumu, ověřil velmi dobrou přesnost spektrální kalibrace 

a proměřil spektrální závislost relativní citlivosti. Znalost těchto parametrů je žádoucí pro získání 

přesných výsledků při další práci s tímto detekčním systémem. Považuji proto práci za velmi 

přínosnou a užitečnou. 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 V zadání práce je zmíněno vyšetřování vlastností různých difrakčních mřížek použitého 

spektrografu. V samotné práci je použitá mřížka zmíněna jen jednou v kapitole 2.4 

Spektrální závislost citlivosti. Byla i spektrální kalibrace v celém rozsahu měřena s touto 

jednou mřížkou? Pokud ano a pokud spektrograf disponuje dalšími mřížkami, proč nebyly 

v práci také použity? 

 V kapitole 2.2 Temný šum je na obrázku 9 zachycena teplotní závislost signálu. Autor zde 

vysvětluje nárůst signálu pro vyšší teploty. Jaký je důvod nárůstu signálu pro teploty nízké 

(pro expozici 60 s)? 

 Spektrální závislost citlivosti byla vyhodnocena pouze relativně. Co by bylo potřeba udělat 

k jejímu absolutnímu vyhodnocení? 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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