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Dizertace vychází ze spolupráce doktoranda na experimentech NEMO-3 a SuperNEMO v Laboratoire 

Souterrain de Modane ve Francii, které se zabývají studiem dvojného beta rozpadu. Experiment 

NEMO-3 zaznamenal data pro měření poločasu dvojného beta rozpadu s plánovanou citlivostí  1024 

roku v letech 2003-2011. Experiment SuperNEMO má mít citlivost pro měření dvojného beta 

rozpadu alespoň 1026 let a spuštění se očekává koncem roku 2017. 

V kapitole 1 doktorand popisuje základní vlastnosti neutrin od jejich objevu, po objev jejich 

směšování a oscilací. Uvádí základní popis směšování pomocí matice PNMS a uvádí dřívější 

naměřené hodnoty směšovacích úhlů a hmotových parametrů. Rozebírá možnosti teoretického 

popisu Diracovských a Majoránovských neutrin a měření jejich hmotností. Kapitola je přehledně 

napsaná, obsahuje ale překlepy, které ztěžují srozumitelnost. 

V druhé kapitole doktorand podrobně popisuje problematiku dvojného beta rozpadu jak 

neutrinového tak bezneutrinového. Vysvětluje základní principy, typy jader, základní mechanismy 

možné detekce. Pro bezneutrinový dvojný beta rozpad (tj. pro případ že neutrino je Majoránovské, 

tj. neutrino je svou antičásticí) uvádí přehled modelů pro výpočet dalších veličin na základě 

změřeného poločasu rozpadu jako např. absolutních hodnot hmotností.  

Třetí kapitola podává přehled experimentů pro měření dvojného neutrinového i bezneutrinového 

beta rozpadu. Popisuje hlavní problematiku, hlavní typy experimentů a pak udává přehled 

experimentů a jejich výsledků, případně problémů. 

Čtvrtá kapitola je věnována podrobnému popisu funkce experimentu NEMO-3, který změřil dvojný 

neutrinový beta rozpad a hledal bezneutrinový rozpad u sedmi různých jader v letech 2003-2011. 

Změřil poločasy neutrinového rozpadu u 7 jader a udal nejsilnější dolní hranici pro bezneutrinový 

rozpad. Dosáhl toho pečlivou kontrolou aktivity všech konstrukčních a detekčních prvků, včetně 

přesného měření příměsí v jednotlivých foliích měřených jader a vyloučením těchto 

kontaminovaných míst. Též dokázal podstatně vyloučit vliv okolního radonu. Všechny části detektoru 

byly pečlivě kalibrovány. Klíčové problémy jsou podrobně a srozumitelně vysvětleny. 

Pátá kapitola se zabývá způsobem analýzy, popisuje rekonstrukci drah elektronů, nalezení vrcholů a 

identifikaci částic, měření energie v kalorimetru. S využitím simulaci Monte Carlo a pečlivým studiem 

efektů byla stanovena pravidla výběru případů jak pro signál, tak pro různé druhy pozadí. 

Šestá kapitola  se podrobně věnuje odhadu jednotlivých procesů pozadí pro měření poločasu 

dvojného neutrinového rozpadu jádra 150ND. Je to klíčová kapitola, kde pečlivým studiem každého 

přispívajícího efektu pozadí je změřena jeho aktivita. Výsledek poločasu rozpadu je  

T2ν
1/2 =(9.34 ± 0.22 (stat.)+0.62−0.60 (syst.))× 1018 roku. Kolaborace se přiklonila k publikaci mírně 

jiného, ale kompatibilního výsledku. Doktorand spolupracoval na publikaci kolaborace v určování 



několika zdrojů pozadí a pravidelně referoval o výsledcích. Mluvčí experimentu SperNEMO, člen 

NEMO3 v přiloženém dopise zdůraznil příspěvek doktoranda k oběma experimentům a jeho měření 

poločasu rozpadu pro jádro 150ND. Kapitola ukazuje pečlivou práci doktoranda a jeho pochopení 

velmi jemných detailů detektoru. 

Sedmá kapitola popisuje návrh budovaného experimentu SuperNEMO, který si klade za cíl změřit 

poločas rozpadu dvojného bezneutrinového beta rozpadu s citlivostí alespoň 1026 let. Experiment 

vychází ze zkušeností NEMO-3, detektor a folie z jader budou podstatně větší, hlavní uvažované 

jádro je 82Se. 

V osmé kapitole se doktorand věnuje svému příspěvku k experimentu SuperNEMO – akceptaci části 

bloků scintilátorů. Doktorand vyvinul a realizoval komplexní měřící aparaturu pro potřebné testy. 

Pečlivě otestoval a okalibroval všechny její části a přesně změřil požadované parametry u 

požadované části bloků. Výsledkem byla certifikace dodaných bloků (českým dodavatelem Nuvia 

a.s.), které vyhovovaly specifikaci, a vyřazení nevyhovujících bloků.  

Práce je pečlivě a srozumitelně napsána. Zabývá se spoluprací na experimentech, od kterých se 

očekává podstatný přínos k poznatkům o neutrinech jako jejich absolutní hmotová škála, vztah 

neutrin/antineutrin (tj. zda jsou Majoránovká, či Diracovská), či dokonce evidence pro supersymetrii. 

Doktorand musel pečlivě kombinovat mnoho i ne zcela očekávaných metod k přesnému ocenění 

vlivu jednotlivých částí detektoru NEMO-3 a změřil poločas dvojného beta rozpadu jádra 150ND. 

V druhé části certifikace scintilačních bloků pro experiment SuperNEMO doktorand prokázal 

schopnost pečlivé tvořivé práce v různých oblastech od mechanických návrhů, návrhu a stavby 

elektroniky, veškerého softwaru pro řízení jednotlivých komponent i celého měření a dalších. 

Dizertace je pečlivě a kvalitně zpracována. 

Podle mého názoru doktorand prokázal předpoklady k samostatné tvořivé práci v několika oblastech 

experimentální fyziky. 
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