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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Student se ve své práci zabývá přípravou aparatury pro testování křemíkových detektorů
(určených pro částicové experimenty) pomocí laseru. Aparatura je umístěna v čisté místnosti na
pracovišti  Ústavu částicové  a  jaderné fyziky MFF UK.  Hlavním objektem těchto  testů  budou
křemíkové  detektorové  moduly  ITK  určené  pro  nástupce  dráhového  detektoru  experimentu
ATLAS, jednoho z experimentů na Velkém hadronovém urychlovači (LHC) v Evropské laboratoři
pro částicovou fyziku (CERN).

První tři kapitoly předložené bakalářské práce jsou obecnějším úvodem do problematiky. V
první kapitole se věnuje historii urychlovačů částic a jejich využití při studiu mikrosvěta. Druhá
přehledně popisuje proton-protonový collider  LHC a  rozebírá  jednotlivé sub-detektory  experi-
mentu ATLAS. Dále navazuje kapitola shrnující princip polovodičových křemíkových detektorů a
popisující typy detektorů používaných v částicové fyzice pro přesné měření dráhy nabitých částic.

Samotná experimentální práce studenta je obsažena v kapitolách 4 a především 5. Nejdříve
jsou rozepsané typy testů křemíkových dráhových detektorů s reálným signálem: testy na svazku
částic  z  urychlovače,  testy  odezvy na  částice  z  radioaktivního zdroje  a  testy  pomocí  laseru.
Studentova  práce  spočívala v sestavení aparatury právě  pro  laserové  testy, v  naprogramování
ovládání jednotlivých komponent (laser, posuvný stolek, optický zeslabovač, pulsní generátor)  a
jejich propojení v jeden testovací celek. Toto je popsáno v kapitole 5.

Student  prokázal  pochopení  dané  problematiky a  splnil zadání práce.  Oceňuji,  že  práce  byla
napsána v anglickém jazyce, byť s určitými gramatickými nepřesnostmi. Formální a věcná stránka
práce je v pořádku. Jen bych, vzhledem k tomu, že se práce týká laserových testů detektorových
modulů ITK, uvítal popis těchto modulů v kapitole 2.3 a detailnější rozbor (ne)výhod laserových
testů v kapitole 4.3. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Z diskuze vyplývá, že byl k dispozici testovací modul ITK. Ovšem v práci není zmíněno, že by byl
do prováděných testů funkčnosti celé aparatury jakkoli zapojen. Byl k tomu nějaký důvod ?

U popisu vývoje softwaru pro optický zeslabovač se student detailně zabývá změnami vstupního
proudu  při  komunikaci  s  tímto  zařízením.  Bylo  to  čistě  kvůli  s  tím související  prodlevou  v
komunikaci, nebo to  mělo ještě  nějaký jiný smysl (např.  možné rušení při budoucím testování
detektorů) ?

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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