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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
 Předložená bakalářská práce je věnována aktuálním otázkám studia vlastností scintilátorů 
wolframátů olova (PbWO4 - PWO) pro experimenty ve fyzice vysokých energií. Potřeba v použití 
vysoce kvalitních scintilátorů PbWO4 v současné době vznikla též pro elektromagnetickou 
kalorimetrii (EMC) v mezinárodním experimentu PANDA na FAIR (Darmstadt, Německo), 
kterého se účastní i pracovníci z českých univerzitných a výzkumných pracovišť. Vývojem těchto 
PWO scintilátorů se zabývá firma CRYTUR v Turnově. Vyrábí se několik serií vzorků krystalů 
při různých technologických podmínkách. Pro všechny tyto vzorky je třeba studovat světelný 
výtěžek, scintilační kinetiku, fotoluminiscenci, optickou průzračnost a odolnost 



v radiačních polích za účelem výběru optimální technologie výroby. V předložené bakalářské 
práci jsou shrnuty prvé výsledky vývoje metodiky a výsledky testových experimentů měření 
optických vlastností vyvíjených PWO scintilátorů v polích radiačního záření prováděných  na 
mikrotronu UJF AV ČR v Praze za účasti pracovníků a studentů matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním cílem předložené bakalářské práce byla účast ve 
vypracování spolehlivé metody testování malých vzorků scintilátorů. 
 Práce sestává z úvodu, pěti kapitol a závěru. V prvé kapitole je popsáno nově budované 
výzkumné centrum FAIR a jeden z jeho hlavních detektorů PANDA. Druhá kapitola je věnována 
fyzikálním a technickým otázkám elektromagnetické kalorimetie detektoru PANDA. Třetí 
kapitola je věnována PbWO scintilátorům, principiálním otazkám jejich scintilačních vlastností, 
radiačním efektům, a některým základním otázkám jejich výroby. Čtvrtá kapitola je věnována 
otázkám mikrotronu a vytváření radiačních polí zářeni gama pro testování scintilátorů. V páté 
kapitole jsou prezentovány vlastní výsledky autora předložené práce, týkající se metodiky měření, 
metodiky ozařování a měření průzračnosti krystalů a otázek opakovetelnosti měření. Shrnuty jsou 
výsledky více než šetiměsíčních měření a jeji analýza. Diskutovány jsou otázky systematických 
chyb a formulovány otázky vyžadující další řešení.  
 Práce má vysokou úroveň prezentace. Autor prokázal, že se velmi dobře orientuje v široké 
škále otázek vývoje metodiky fyzikálně a technologicky náročného experimentu, jakým je 
experiment PANDA a otázek vývoje scintilační techniky pro tento experiment. Výsledky práce 
autora jsou pro realizaci vývoje scintilačních detektorů PbWO4 pro projekt PANDA ve firmě 
CRYTUR významným přínosem. Je třeba vyzdvihnout, že práce je napsána v angličtině na velmi 
vyspělé úrovni, s řadou názorných obrázků a grafů a tím bude dostupná široké mezinárodní 
odborné veřejnosti.  
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