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Využití hlubokého strojového učení pro studium mionové složky kosmického záření
v signálech z povrchového detektoru Observatoře Pierra Augera

Diplomová práce se zabývá problematikou detekce kosmického záření extrémně vysokých energií,  
zejména pak analýzou jeho chemického složení za pomoci method strojového učení.
Cílem práce bylo zreprodukovat a rozšířit výsledky dosažené v práci doktoranda, který už není členem
kolaborace a položit tak základ pro další směřování pražské skupiny.

První  kapitola  je  věnována obecnému úvodu do problematiky  detekce kosmického záření  a  popisu
fyzikálních  jevů,  které  jsou  pro  studium  kosmického  záření  relevantní.  Druhá  kapitola  popisuje
Observatoř Pierra Augera spolu s její probíhající modernizací, která se nazývá AugerPrime. Ve třetí
kapitole je uveden současný stav studia chemického složení, které je v současnosti považováno za jednu
z nejpalčivějších otázek v oblasti kosmického záření ultra-vysokých energií. 

Čtvrtá kapitola  obsahuje  samotný  popis  technik  strojového  učení,  které  jsou  pak  aplikovány  na
nasimulovaná data v kapitole 6. Porovnání výsledků ze simulací a reálné naměřené odezvy detektorů
nalezneme v kapitole 7. V páté kapitole pak studentka detailně popisuje přípravu a selekci kvalitního
souboru dat pro svoji analýzu.

Zatímco analýza hmotního složení kosmického záření je tradiční disciplínou pražské skupiny, použití
technik strojového učení je v naší skupině v začátcích. Studentka tedy musela prokázat vysokou míru
samostatnosti,  flexibility,  ale  i  motivace  a  píle,  aby  se  v  poměrně  krátkém  čase  vyrovnala  s
komplexními  aspekty,  jako  je  nakládání  se  specifickými  formáty  dat,  seznámení  se  s  koncepcí
strojového učení, ale i znalostí moderních programovacích jazyků (C++, python) a softwarových balíků
(ROOT, TensorFlow, PyTorch), které se v dané oblasti běžně používají. Průběžné výsledky studentka
prezentovala na setkáních mezinárodní skupiny strojového učení při Observatoři Pierra Augera, kde si
vybudovala výborné renomé.

Vysoce  oceňuji  také  skutečnost,  že  se  Margita  Majerčáková  podílela  i  na  dalších  aktivitách
souvisejících  s naší účastí na Observatoři Pierra Augera, které jsou potřebné, ale nejsou součástí její
diplomové práce. Je tedy velmi platným členem spolupráce a je potěšující, že se hodlá tématu věnovat i
nadále v rámci své doktorské práce.

Studentka  prokázala  schopnost  samostatně  vědecky  pracovat  a  požadavky  kladené  v  zadání  práce
splnila beze zbytku. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A(výborně).
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