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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Práce se týká aktuálního problému detekce spršek s dvojitým maximem na Observatoři Pierra 
Augera. Tematicky práce výborně zapadla jak do programu skupin „Exotics“ a „Mass composition“ 
při Observatoři tak i do programu české skupiny při MFF UK a FZÚ AV ČR zejména v souvislosti 
s provozem teleskopu FRAM. Po období, kdy se student zřejmě hledal, pracoval Jiří Blažek 
nakonec s nasazením, velmi samostatně a přicházel s vlastními nápady. Přes relativní stručnost textu 
diplomové práce je objem studentova vlastního příspěvku velmi slušný.  Fitování simulovaných 
profilů spršek s dvojitým maximem se ukázalo jako složitější problém, než se původně čekalo. 



Proto v době před odladěním fitovacího softwaru, tak aby fungoval obecně na všechny simulované 
profily, student přišel s dalšími definicemi spršek s dvojitým maximem („inflexní body“, „metoda 
TSpectrum“ ),  které nakonec vykazují podobný podíl počtu anomálních spršek jako metoda 
fitovací. Jiří procházel relativně velký počet reálných událostí přímo z Observatoře, u kterých bylo 
podezření na profil s dvojitým maximem. Tyto události testoval na přítomnost mraků pomocí 
teleskopu FRAM. Zde zcela jistě prokázal i schopnost systematické práce. K automatizaci fitování 
profilů na reálných datech chybí jen poslední kroky, po kterých bude studentův příspěvek v 
dennodenním provozu v rámci analýz z teleskopu FRAM.   Práce vykazovala poměrně velký počet 
překlepů a formulačních nedostatků, které se podařilo z drtivé většiny odstranit těsně před 
odevzdáním. Na základě diplomové práce vzniká v těchto dnech interní publikace (AUGER-
NOTE). Práci považuji za slušnou a v kombinaci s velikostí studentova příspěvku české skupině při 
Observatoři ji doporučuji hodnotit stupněm výborně. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Kromě důkazu přítomnosti lehké komponenty se v souvislosti se sprškami s dvojitým maximem 
zřídka mluví i jako o nezávislém způsobu, jak by se případně na nějaké budoucí obří observatoři 
mohl měřit účinný průřez. Můžete tuto souvislost krátce vysvětlit?  
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
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Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: 


