
Oponentský posudek na bakalářskou práci

Karolíny Syrokvaš

“Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim

spršek různými Monte Carlo generátory“

Cílem předložené bakalářské práce je studium vlastností atmosférických spršek iniciovaných
vysokoenergetickým kosmickým zářením. S použitím MC simulačního programu CORSIKA a
hybridního programu CONEX a s použitím různých modelů hadronických interakcí byla porovnána
hmotnostní spektra primárních částic. Dílčím cílem pak bylo odhadnout, porovnáním výsledků z
těchto simulačních programů i modelů hadronických interakcí, systematickou nepřesnost složení
kosmického záření.

Bakalářská práce je rozdělena do 4 kapitol. První z nich seznamuje čtenáře s původem a
vlastnostmi kosmického záření a věnuje se popisu atmosférických spršek částic a jejich složení.
Druhá kapitola popisuje detekci částic kosmického záření. Ve třetí kapitole jsou popsány dva
programy použité pro simulaci kosmického záření spolu s modely hadronických interakcí. Ve čtvrté
kapitole jsou pak představeny samotné výsledky, tedy porovnání hmotnostního složení kosmického
záření simulovaného dvěma různými Monte Carlo generátory.

Bakalářská práce je dobře strukturovaná. Karolína Syrokvaš prokázala, že se v nové fyzikální oblasti
velmi dobře zorientovala a že pronikla do základních souvislostí studovaného tématu. To se odráží
například v interpretaci získaných výsledků, ve kterých byla zahrnuta i reálná data z observatoře
Pierra Augera. Jedním z významných přínosů této práce je i odhalení chyby v programu CORSIKA,
která se následně zohlednila ve vyšších verzích. Předložená práce navíc svědčí o tom, že si
Karolína Syrokvaš úspěšně osvojila práci s nástroji používanými při analýze dat a zvládla netriviální
technické operace spojené s prací na výpočetní farmě.

Moje připomínky se týkají převážně jazykových neobratností a formátu obrázků.

Připomínky k práci:

- Kapitola 1.2.2: správně “po dosazení hodnot” místo “dosažení hodnost”

- Kapitola 4.1: vhodnější by bylo “Vztah mezi simulovanou X_max distribucí...”

- Kapitola 4.1, 4.2, 4.3 : Lépe zůstat jazykově konzistentní a a vyhnout anglickým termínům “event”

nebo “bug”

- Kapitola 4.3.1: Neodkazoval bych se hned na začátku kapitoly na obrázky v přílohách, ale dal bych

přednost výsledkům prezentovaným v samotné kapitole. Obrázky v přílohách by měly sloužit jako

doplnění hlavních výsledků.

- Kapitola 4.3.1: Zvážil bych lepší formát obrázků. Např. výrazně větší symboly, optimálnější

rozsah os y tak, aby pokrývaly data včetně jejich chyb. Dále postrádám detailnější popis obrázků
(především v přílohách) a někdy i chybějící legendu (např. na obrázku 4.8 nebo na obrázcích C.9 -

C.15 v příloze C není jasné, kterým primárním částicím odpovídají jednotlivé frakce hmotnostního

složení). Ze čtení se tak chvílemi stává detektivní práce.

- Kapitola 4.3.2: Opravdu je frakce jader helia větší pro program CORSIKA? Z obrázků 4.6, 4.7 a 4.8

se zdá, že tomu tak není.



Otázky:

- V kapitole 1.1.1. zmiňujete, že jádra se sudo-sudou kombinací nukleonů je stabilnější než jádra s

licho-lichou kombinací. Můžete vysvětlit, čím je to způsobeno?

- Můžete detailněji popsat, jak provádíte “převážení” distribucí generovaných simulačními

programy (zmiňujete na konci kapitoly 4.1)?

- V práci nejsou nijak popsány neurčitosti prezentovaných výsledků. Můžete popsat, jaké

neurčitosti jsou zobrazeny např. v obr. 4.1, 4.2 a 4.3? Co je příčinou, že v některých binech jsou

neurčitosti výrazně větší?

- Jaké další neurčitosti vstupují do měření parametrů μ, σ a λ?

Souhrnně mohu říci, že autorka napsala velmi kvalitní práci, která podle mého názoru převyšuje
nároky kladené na bakalářskou práci a že je připravena pokračovat ve vědecké práci. Bakalářskou
práci navrhuji klasifikovat stupněm A – výborně.

V Praze, dne 25. 08. 2021 Ing. Jiří Hejbal, PhD.


