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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Integrace měřícího řetězce s detektorem Timepix pro termovakuovou komoru 
Jméno autora: Bc. Matyáš Škvor 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Oponent práce: Ing. Adolf Inneman, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Rigaku Innovative Technologies Europe 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně 

náročné 
Hodnocení 

Integrace měřícího řetězce s detektorem Timepix pro termovakuovou komoru je součástí 

kosmického projektu ESA, vyžadující speciální činnosti v čistých prostorech a ve vakuových 

aparaturách, do kterých není během experimentu vidět a jakákoliv změna experimentálního 

uspořádání vyžaduje hodiny zavzdušňování a následného čerpání. Student se dokázal s náročnými 

úskalími zadání úspěšně vypořádat. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student splnil všechny body zadání. Na základě změněných požadavků zadavatele nebylo 

programové vybavení implementováno na embended platformu PICO-KBU4, ale bylo vytvořeno 

v jazyce Python tak, aby mohlo být nasazeno na libovolné platformě v budoucnosti  

připravovaných kosmických projektech. 
 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student splnil všechny náročné požadavky na budoucí vesmírné aplikace SW, zvolil správný 

postup ověření měřících algoritmů pro testování rtg. optiky ve vakuovém tunelu. Zvolil vhodnou 

metodiku vyhodnocení naměřených výsledků, pomocí kontrolních rtg. detektorů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 

Student ve své závěrečné práci splnil náročné požadavky na seznámení se s nový oborem rtg. 

optiky nad rámec své odbornosti v oboru elektroniky a programování HW. Během své praxe ve 

VZLU ověřil v praxi integraci měřícího řetězce mechanických posuvů a rotačních stolků 

v součinnosti detektorů Timepix, spektrometrů Ketek a SXD VZLU. Celý měřící řetězec úspěšně 

ověřil během čtrnáctidenní zahraniční stáže na největším vakuovém tunelu ESA v Mnichově 

MPE PANTER. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Předložená diplomová závěrečná práce studenta splňuje typografickou a jazykovou formu, 

práce je logicky členěná na teoretickou a experimentální část. Neobsahuje jazykové chyby ani 

překlepy, literatura je správně citována, včetně odkazů ve vlastním textu. Diplomová práce má 

tři přílohy: A. Symboly a zkratky, B. Návod na obsluhu rtg. zdroje, C. Obsah přiloženého CD 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 

Student v celé diplomové práci správně cituje literaturu, včetně odkazů ve vlastním textu. 

Logicky je odlišena vlastní práce od převzatých pramenů a algoritmů pro ovládání jednotlivých 

zařízení. Domnívám se, že nedošlo k porušení citační etiky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 

Student ve své závěrečné práci splnil náročné požadavky na seznámení se s nový oborem rtg. 

optiky nad rámec své odbornosti. Iniciativně dokázal trávit desítky hodin v laboratořích ČVUT 

FS a VZLU. Prokázal komunikační schopnosti v anglickém jazyce při své zahraniční stáži. Stal 

se aktivním členem českého týmu konsorcia ESA projektu, který je součástí mezinárodní 

vesmírné spolupráce. 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

Student splnil požadavky zadání. Uvedená práce svým rozsahem a praktickým významem značně 

překračuje běžné standardy pro diplomové práce. Student prokázal ve všech šesti hodnocených 

bodech výborné výsledky. Doporučuji pokračovat v dané problematice v rámci doktorandského 

studia. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Prosím, aby abonent vysvětlil během obhajoby, co je kvantovou účinností detektorů záření? 

2) Jak by bylo možné snížit difrakční efekt při optických testech rtg. dloufokálních KB modulů? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 

Datum: 21. ledna 2022    Podpis: 


