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

and scintillator characterization for the SuperNEMO“ 
 

Pana Mgr. Aivarase Žukauskase znám od roku 2004, kdy navštěvoval mnou vyučované 

předměty. Ve školním roce 2007/2008 jsem byl vedoucím jeho diplomové práce "Detektor pro 

studium dvojného beta-rozpadu". Poté jsem se stal jeho školitelem v rámci doktorandského 

studia, do kterého byl na MFF UK přijat v roce 2008. 

 

V době, kdy doktorand započal studium, již experiment NEMO-3 rutinně nabíral data a 

začínaly přípravy následného experimentu SuperNEMO. MFF byla zodpovědná za testování 

scintilátorů pro tento experiment. Záměrem studia bylo pokračovat v započaté vědecké práci 

na zmíněných experimentech. Pokračování v práci na experimentech slibovalo získání rozhledu 

i mnohých dovedností v experimentální jaderné fyzice. 

 

Student pracoval na vývoji stanice pro testování scintilátorů, zejména na softwaru k ovládání 

pohybu XY-stolku, ovládání energie elektronového zdroje, ovládání vysokého napětí pro PMT, 

čtení a zápis výstupních dat a následné zpracování naměřených dat. Provedl měření většiny 

scintilátorů pro tzv. Xwall - část demonstračního modulu SuperNEMO. V testovací stanici 

proměřoval i vzorky scintilátoru v rámci optimalizace složení scintilátorů. Zkušenosti z vývoje 

stanice byly využity pro novou stanici, která byla instalována ve firmě NUVIA, pro rutinní 

testování produkce scintilátorů. 

 

Paralelně s prací pro SuperNEMO se po ukončení sběru dat v NEMO-3 věnoval zpracování dat 

z části detektoru, kde byl umístěn vzorek izotopu 150Nd. V rámci práce určil příspěvky různých 

druhů pozadí a stanovil poločas rozpadu tohoto izotopu, který se rozpadá dvouneutrinovým 

beta-rozpadem. 

 

Získal ocenění 

- „best talk“ v sekci „Materials sciences and modern technologies“ na 57th Scietific 

Conference for Young Students and Natural Sciences “Open Readings”. 

- “best student” na XI ICFA School on Instrumentation in Elementary Particle Physics. 

 

Kromě vědecké práce se věnoval pedagogické činnosti. Po celou dobu doktorandského studia 

vyučoval v praktiku jaderné fyziky. Při této práci se podílel i na udržování experimentálního 

vybavení praktika v dobrém technickém stavu. Také zde projevil svou erudici. 

 

Věnoval se četným aktivitám, ve kterých získával odborné zkušenosti a dovednosti. Kromě 

toho se staral o zajištění své rodiny prací mimo sféru výzkumu. Všechny aktivity spotřebovaly 

mnoho času a v důsledku toho se prodloužila doba k vypracování disertace na 9 let dovolených 

zákonem. 

 

Vlastní práce obsahuje rešeršní kapitoly, které uvádějí do problematiky fyziky neutrin a 

dvojného beta-rozpadu. Dále je popsán experiment NEMO-3, analýza dat a studentovy 

výsledky. Následuje popis experimentu SuperNEMO, testovací stanice pro scintilátory, 

přípravy a provádění charakterizace scintilátorů. V závěru shrnuje dosažené výsledky. 

Disertace je napsána v anglickém jazyce, je srozumitelná a graficky dobře upravená. 

 



Doktorand se řádně vyrovnal se všemi studijními povinnostmi. Složil všechny předepsané 

zkoušky a efektivně pracoval v mezinárodním kolektivu experimentu. Doktorand přispěl 

k výsledkům velmi úspěšného experimentu. O jeho postavení v kolaboracích svědčí přiložený 

dopis mluvčího experimentu SuperNEMO, ředitele podzemní laboratoře LSM, kde proběhl 

experiment NEMO-3. 

 

Autor prokázal schopnost a připravenost k samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu. Práce 

splňuje požadavky kladené na doktorské disertační práce. Doporučuji proto, aby po úspěšné 

obhajobě byla Mgr.Aivarasu Žukauskasovi udělena vědecká hodnost Ph.D. 

 
 

V Praze 5.9.2017       Ing.Vít Vorobel, Ph.D. 

                    školitel           


