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„Precise measurement of the electron antineutrino oscillation“ 
 

   Práce se věnuje významné problematice neutrinové fyziky, kterou představuje jev 

neutrinových oscilací. Výsledky autora jsou dány jeho spoluprací na předním antineutrinovém 

oscilačním experimentu provozovaném u komplexu reaktorů v Daya Bay v Čínské lidové 

republice. Hlavním cílem experimentu je precisní změření parametrů oscilace neutrin – 

oscilačního úhlu Θ13 a efektivního rozdílu kvadrátu hmot |mee
2|.  

   V experimentu se autor podílel na pracích spojených s budováním komor na detekci pozadí 

vyvolávaném atmosférickými miony. Dále se zabýval teoretickým popisem spektra energií 

vzniklým rozpadem mionů v antineutrinovém detektoru Daya Bay a následně i analýzou 

experimentálních spekter mionových rozpadů.  

  

 

Struktura: 

   Disertace o 122 stránkách je napsána v anglickém jazyce. Skládá se z obsahu, úvodu, šesti 

kapitol, závěru, doplňku a dále seznamů literatury, obrázků, tabulek a použitých zkratek.  

První kapitola osvětluje problematiku neutrinové fyziky, zejména jevu neutrinových oscilací, 

a naznačuje stručně výsledky získané v Daya Bay i v konkurenčních méně citlivých 

reaktorových experimentech Double Chooz (Francie) a RENO (Jižní Korea). V další kapitole 

je uveden stručný popis atmosférických mionů, jejich vznik, průchod atmosférou včetně jejich 

potlačování při průniku pod povrch země. Ve třetí kapitole je popsán experiment Daya Bay. 

Jde zejména o jeho 8 detektorů reaktorových antineutrin na bázi tekutých scintilátorů 

umístěných v podzemních laboratořích a systém opatření k omezení vlivu pozadí od 

atmosférických mionů na měření oscilaci. Opatření zahrnuje jednak pasivní a aktivní stínění 

pomocí vodní stěny a dále použití detektorů mionů vybudovaných z modulů sestavených z 

komor s odporovými deskami (Resistive Plate Chamber - RPC). Čtvrtá kapitola je věnována 

podrobnému popisu konstrukce komor a jejich sestavení do modulů. Dále následuje 

informace o zahořování a testech RPC. Nakonec je popsáno pracoviště komor s odporovými 

deskami, které bylo vybudované na MFF KU. Pracoviště umožňuje vedle testů komor 

provádět i studium jejich elektrických signálů z hlediska prostorového a amplitudového 

vývoje. V páté kapitole je odvozena teoretická formule pro spektrum energií vzniklé 

rozpadem kladných i záporných kosmických mionů v antineutrinových detektorech Daya Bay 

i s uvážením mionového radiačního rozpadu. Poslední kapitola je věnována analýze měření 

rozpadů mionů v antineutrinových detektorech, metodice výběru signálů a stanovení 

efektivity registrace mionů. Simulované energetické spektrum rozpadů mionů je porovnáno 

s měřeným.  

 

  

Aktuálnost: 

   Problematika neutrinové fyziky je v současné době velmi aktuální. Dokladem toho je i 

Nobelova cena za fyziku udělená v roce 2015 za výzkumy v této oblasti. Zásluhou 

experimentu Daya Bay byla poprvé s jistotou prokázána nenulová hodnota oscilačního úhlu 

Θ13.  Vedle dalšího zpřesňování oscilačních parametrů se experiment v budoucnosti zaměří na 

detailní studium celkového toku neutrin z reaktoru včetně jejich energetického spektra.  

 

 

Metoda: 

   Těžiště vlastní práce autora je spojeno s přípravou a aplikací detektorů typu RPC a jevem 

rozpadu kosmických mionů v antineutrinovém detektoru. V prvním případě se jednalo o 



měření parametrů RPC, tj. účinnosti registrace kosmických mionů, intenzity signálů 

nevyvolaných průchodem mionů a svodového proudu. Poté RPC s vyhovujícími parametry 

byly instalovány v experimentu Daya Bay. V druhém případě autor nejdříve stanovil 

teoretický popis ztrát energie mionů rozpadem v antineutrinovém detektoru a potom provedl 

analýzu naměřených dat s ohledem na intenzitu mionových rozpadů a rekonstrukci spektra 

v oblasti 53 MeV.      

   Zvolené metody a postupy byly adekvátní řešeným problémům. 

 

 

Výsledky autora: 

- spolupracoval na výrobě, zahořování, testování a instalaci RPC detektorů v Pekingu a 

Daya Bay, 

- na MFF UK se podílel na vybudování pracoviště RPC detektorů a na měřeních s nimi, 

- s použitím diferenciálních šířek rozpadu volných i v atomech vázaných mionů 

uvedených v literatuře odvodil formuli pro spektrum energií deponovaných po 

rozpadech mionů v antineutrinových detektorech Daya Bay,  

- navrhl energetická a koincidenční okna pro registraci rozpadů mionu 

v antineutrinovém detektoru, stanovil experimentální hodnoty intensit rozpadů mionů 

v detektorech a porovnal je s hodnotami získanými z výpočtu Monte Carlo, 

- navrhl využít odezvu antineutrinového detektoru na rozpad mionů pro jeho kalibraci 

která se uplatní v případě registrace neutrinového signálu ze supernovy.   

 

 

Připomínky: 

- V práci jsem nalezl několik chyb majících zřejmě charakter překlepů, například: 

s. 7, v rovnici 1.3 chybí nulové elementy matice;  

s. 8, je odkaz na rovnici (1.7) ačkoliv má být (1.6);  

s. 13, v rovnici 1.25  je  - ačkoliv  má být +; 

s. 31 je použito neurons, má být neutronů; atp. 

- Při citování literatury je často ignorována mezera mezi textem a levou závorkou citace. 

- V práci se občas vyskytují nesprávné formulace nebo nelogičnosti, například:  

s. 62 je použit nevhodně výraz total muon decay width, když správněji je differential muon  

    decay width; 

s. 63 V názvu odstavce 5.3 je použito slovo bremsstrahlung, v samotném odstavci se toto 

    slovo nevyskytuje. 

 

 

Dotazy: 

- Podrobněji popsat měření parametrů RPC detektorů - svodového proudu a intenzity 

signálů nevyvolaných průchodem mionů (tzv. Single Count Rate)                   

- Nenulovost oscilační úhlu Θ13 prokázaného v experimentu Daya Bay vede k možnosti 

měření parametru delta popisujícího možné narušení kombinované parity CP 

v oscilacích. Existují projekty, jejichž cílem je měření tohoto parametru?  

 

 

Závěr: 

Vedle aktivní účasti na vybudování detektorů na bázi RPC V. Pěč významně přispěl 

k pochopení charakteru pozadí v antineutrinovém detektoru vyvolaného kosmickými miony. 

Dále upozornil na možnost kalibrace detektoru při energii 53 MeV, která připadá v úvahu při 

registraci neutrin ze supernovy.   



V. Pěč je spoluautorem 11 publikací kolaborace Daya Bay (z toho 3 v časopise Physical 

Review Letters) a 5 publikací v rámci užšího kolektivu o detektorech typu RPC. Jménem 

kolaborace vystoupil s příspěvkem na jedné mezinárodní konferenci.   

Autor prokázal, že je schopen samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu.  

Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byla Mgr. Viktoru Pěčovi udělena vědecká hodnost 

Ph.D. 

 
 

 

V Řeži  1. 9. 2016                   Mgr. Drahoslav Vénos, CSc. 

                                                                                               Ústav jaderné fyziky ČAV 

                       oponent           


