
Posudek oponenta disertační práce Mgr. Aivara Žukauskase: 
 

„Two-neutrino double beta decay of 150Nd in the NEMO-3 experiment and scintillator 

characterization for the SuperNEMO“ 
 

Posuzovaná disertační práce sepsaná v rámci doktorandského studia pro získání titulu doktor 

(PhD) spadá svojí problematikou do oblasti základního výzkumu v jaderné a částicové fyzice 

zaměřeného na experimentální studium vlastností neutrin a exotických typů rozpadů beta. 

Jedná se o zkoumání spekter elektronů produkovaných při dvojitém rozpadu beta. Velice 

přesná studia energie elektronů z rozpadů beta by měla vyřešit fundamentální problém 

s určením absolutní hodnoty hmotnosti neutrina. Jednou možností je využití kinematiky 

rozpadu. Na ní je zaměřen experiment KATRIN, který v současné době zahajuje měření. 

Práce doktoranda je zaměřena na využití bezneutrinového dvojitého beta rozpadu, ke kterému 

dochází v případě majoranovské povahy neutrina. Jeho poločas rozpadu je pak dán hmotností 

neutrina. V současné době zahajuje provoz několik vylepšených experimentálních sestav, 

které by měly mít dostatečnou citlivost k případnému zaznamenání tohoto jevu.  Téma práce 

je tak velmi aktuální a konkrétní výzkum probíhá v mezinárodní spolupráci s využitím 

mezinárodních experimentálních zařízení.   

Struktura práce je relativně klasická. Po krátkém úvodu je první částí přehled 

základních vlastností neutrin, hlavně jejich oscilací. Je rozebrána problematika jejich 

hmotností a rozdíl mezi dirakovským a majoránovským neutrinem. V druhé části je rozbor 

problematiky dvojitého rozpadu beta zaměřený na jeho teorii a ve třetí pak problematika 

měření rozpadů s extrémním poločasem rozpadu se zaměřením právě na oblast dvojitého 

rozpadu beta. Zde bych měl na doktoranda dotaz, zda studium dvojitého bezneutrinového beta 

rozpadu může při jeho nepozorování bezrozporně rozhodnout, že neutrino je dirakovské a ne 

majoránovské. Při jaké citlivosti experimentů by to bylo možné? Je případně takový 

experiment ve výhledu? 

Od čtvrté kapitoly se doktorand věnuje konkrétnímu experimentálnímu zařízení, na 

kterém pracoval. Šlo o detekční systém NEMO-3. V páté kapitole rozepisuje metody analýzy, 

které využíval a v šesté pak je rozbor pozadí při experimentálním určování poločasu dvojitého 

rozpadu beta a výsledná hodnota získaná pro radionuklid 150Nd. Jde o první klíčovou část 

s výsledky doktoranda. Ten se intenzivně podílel na určování pozadí a optimalizaci selekčních 

kritérií pro výběr hledaných případů. To mu pomohlo určit poločas dvojitého rozpadu beta 

radionuklidu 150Nd s velmi vysokou přesností. Velice pečlivě jsou rozebrány příspěvky 

k systematické nejistotě. A také rozdíly mezi různými analýzami různých souborů dat 

získaných zařízením NEMO-3.  Velmi důležité je, že v mezích statistických a systematických 

nejistot je shoda mezi různými analýzami dat získaných zařízením NEMO-3 a také s výsledky 

předchozích měření na americkém a ruském zařízení.  Student se tak intenzivně podílel na 

přípravě publikace o výsledcích měření poločasu rozpadu 150Nd. K této části bych měl dva 

dotazy. Jaké byly nakonec přesné důvody, že se spolupráce rozhodla využít jinou výslednou 

hodnotu pro článek, než byla získána doktorandem? Byla v tomto případě oceněna i limita pro 

bezneutrinový beta rozpad jádra 150Nd a pokud ano, jaká byla? 

Sedmá a osmá kapitola jsou věnovány přípravě experimentálního zařízení 

SuperNEMO, které bude vylepšeným a rozšířeným nástupcem experimentu NEMO-3. 

Nejdříve se autor věnuje popisu zařízení SuperNEMO a jejich klíčových vlastností, kterými 

převyšuje svého předchůdce NEMO-3. V osmé části pak podrobně rozebírá metodiku testů a 

charakterizace scintilačních modulů, které se pro SuperNEMO připravují. Student se podílel 

na přípravě testovací aparatury, na které byly zkoumány moduly určené pro experiment 

SuperNEMO. Tyto moduly produkuje česká firma Nuvia a.s., se kterou doktorand úzce 

spolupracoval. To umožnilo zlepšit kvalitu produkce scintillatorů. K této části bych měl 



otázku, jestli bude Nuvia a.s. jediným dodavatelem scintilátorů, případně, jak velký bude její 

podíl.  

V závěru práce je její stručné shrnutí a přehled originálních výsledků, které doktorand 

získal. Následuje bodově vyjádřený přehled výsledků doktoranda. Práce je zakončena jednou 

přílohou. Ta je velmi důležitá. Práce je totiž vypracována v kontextu velkého mezinárodního 

experimentu, jehož výsledky jsou postaveny na práci širokého kolektivu. Publikace jsou pak 

uváděny jako publikace celé spolupráce. V příloze je tak vyjádření mluvčího experimentu 

SuperNEMO, který potvrzuje přínosy a výsledky doktoranda uváděné v PhD práci. 

Disertace je napsána velmi pečlivě v anglickém jazyce, což ji zpřístupňuje široké 

čtenářské obci. Musím říci, že se mi velice dobře četla. Pro mě viditelných gramatických chyb 

a překlepů tam nebylo mnoho. Ty vzniklé jsou lehce pochopitelné a nenarušují možnost 

porozumění textu (například na straně 67 je jasné, že alfa rozpad 114Po nemůže skončit u 212 

Pb, ale u 210Pb). Graficky je práce velmi dobře vypravena. Tabulky i obrázky jsou přehledné, 

byly využity všechny možnosti současných textových editorů. Rozsah práce (něco málo přes 

100 stránek) je více než dostatečný. Aktivní podíl doktoranda je i díky vyjádření mluvčího 

spolupráce jasně patrný. V práci jsem našel jen minimum drobných formálních chyb a 

nedostatků. Faktických nepřesností a chyb tam je také málo. Například na straně 40 je 

napsáno, že nabitá částice rychle ztrácí energii excitací molekul. Správně však má být, že 

ztráty energie vznikají ionizací, ovšem dochází i k excitaci molekul (jev podstatný pro 

fungování scintilátoru). Na straně 53 se píše, že při vnitřní konverzi jádro vyzáří foton gama a 

ten interaguje s elektronem v atomovém obalu. Ve skutečnosti se však energie z jádra 

prostřednictvím elektromagnetického pole přenese na elektron v atomovém obalu a ten vyletí, 

jako konverzní elektron. Proces, při kterém se z jádra vyzáří foton a ten následně způsobí 

fotoefekt ve stejném atomu, má o mnoho řádů nižší pravděpodobnost.    

Posuzovaná doktorská disertace přináší nové výsledky, které jsou přínosem k zlepšení 

našich znalostí v oblasti vlastností neutrin a velmi přesné spektroskopii elektronů 

produkovaných s velmi nízkou intenzitou. Doktorand plně prokázal odpovídající znalosti 

v dané oblasti a použila postupy odpovídající zadaným úkolům. Práce je podstatným 

přínosem pro přípravu experimentů.  Doktorand si prošel celým cyklem od přípravy 

experimentálního zařízení (nový detektorový systém SuperNEMO), jeho testování až po 

měření a jeho analýzu (s využitím předchozího zařízení NEMO-3), a také přípravu publikace 

výsledků. Práce tak ukazuje, že doktorand je schopen samostatně vědecky pracovat a zároveň 

také efektivně spolupracovat v rámci velké mezinárodní vědecké spolupráce. To prokazuje 

nejen jeho disertační práce, ale i publikace uvedená v práci. Všechny práce i publikace byly 

dělány v širokém kolektivu, takže bych byl rád, kdyby doktorand ještě přesněji specifikoval 

svůj konkrétní přínos ke kolektivní práci a dané publikaci (případně publikacím) a výsledkům. 

Prezentoval osobně výsledky (které) na konferencích? 

Závěrem tak mohu konstatovat, že práce splňuje požadavky na disertaci kladené a 

autor prokázal schopnost samostatně vědecky pracovat. Navrhuji proto, aby po úspěšné 

obhajobě byla Mgr.  Aviarasovi Žukauskasovi udělena  vědecko-akademická hodnost doktor 

(PhD). 
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