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Aktuálnost tématu disertační práce

komentář: Neutrony lze využít v různých oblastech lidských činností od průmyslu přes
zemědělství, medicínu až po projekty zaměřené na zachování kulturního dědictví.Jednou z široce
používaných nedestruktivních jaderně-analitických metod je ineutronovézobrazování. Neutrony
lzevyužíttam, kde rentgenovskézobrazovaní nebo zobrazování pomocígamma záření nelze
použít. Bez kvalitních detektorů neutronů nelze provádět kvalitní zobrazování. l přesto, že
detektory neutronŮ pro zobrazování se vyvíjíjíž desítky let, tak i v současnostije jejich vývoj
velmi aktuální, zejména s masovým přechodem z analogového zobrazování na zobrazování
digitální. Rychlý vývoj digitalních kamer, CCD azqména CMOS kamer, umožňuje provádět
neutronové zobrazování i na méně vydatných zdrojích neutronů, např. na výzkumných
reaktorech nízkého až velmi nízkého výkonu. A právě vysoce citlivé detektory neutronů jsou
cestou, jak snižovat nároky na vydatnost zdrojů neutronů, nebo používat nové pokročilé metody
neutronového zobrazování na zdrojích neutronů s dostatečně velkou intenzitou svazku.
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Splnění cílů disertační práce

komentář: Dizertační práce neobsahuje taxativnívýčet cílů, které si student stanovil, a které byly
následně schváleny školitelem a příslušnou oborovou radou. Jediným vodítkem pro oponenta je
pouze první věta prvního odstavce na str. 23. Cituji: "The main objective of the thesis is to study
the influence of individual scintillator screen's components and their relative arrangement on the
peďormance with focus on high-resolution neutron imaging." Z práceje zřejmé, že toto bylo
splněno. Jak to bylo splněno ale z tohoto poměrně vágního tvrzení bez dalšího rozvedení nelze
stanovit, a tím ani kvantifikovat do jaké míry byly cíle dizertační práce naplněny. Proto tento bod
ponechávám bez kvalitativního hodnocení a očekávám, že k tomuto bodu se vyjádří zejména
školitel.
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Metody a postupy iešení
komentář: Z dizertační práce je zřejmé, že doktorand použil při experimentálním vývoji detektorů
metody odpovídající současnému stavu rozvoje oboru, stejně tak i při jejich modelování
výpočetní prostředky odpovídající současnému stavu rozvoje oboru.
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta

komentář: Dizertační práce je zpracována na požadované odborné úrovni. V současném světě je
hlavním trendem ve vědecko-vyzkumných činnostech ve většině jaderných oborů teoretické
modelováni, využívání různých výpočetních prostředků a jejich "benchmarkování" s referenčními
experimenty. Proto vítám jakékoliv experimentální dizertační práce a velmi oceňuji velmi obtížný
experimentálnívývoj, který Jan Crha provádě|, Tím si získal můj velký respekt.

Oceňuji, že dizertační práce je psaná formou komentovaného souboru článků, což jasně ukazuje,
že ambicí studenta je prezentovat výsledky své práce široké mezinárodní komunitě, U nás na
FJFI ČVUT se také tento trend psaní dizeračních prací postupně pomalu prosazuje. Na FJF|je
ale striktní požadavek, aby v dizertační práci byly prezentovanány pouze články, které již byly
publikovány v renomovaných impaktovaných časopisech. Pokud je článek publikován, tak již
prošel důkladným recenzním řízením, je záruka, že je odborně v pořádku, a že přináší nové a
původnívýsledky. Toto želbohu je v případě Jan Crhy splněno pouze u jednoho článku, dalšídva
jsou pouze připraveny k publikování.

Z obsahu dizertační práce je zřejmé, že vývoj detektorů pro neutronové zobrazováníje kolektivní
práce, ale v samotném textu jsem nenašel popis toho, co konkrétně Jan Crha dělal, jaký byljeho
podíl na vývoji detektorů a zda byl opravdu zásadní.

l přes tyto výhrady velmi oceňuji množstvívysoce odborné práce, kterou doktorand vykonal, jak
se začlenil do týmu odborníků jednoho ze špičkových světových pracovišt'v oblasti neutronového
zobrazování.

V databázi Scopus jsem k dnešnímu dnu našel devět záznamů na publikace doktoranda
v impaktovaných časopisech (i když většinou pouze jako spoluautor na dalších pozicích), a jeho
H-index je 3. Podobná čísla jsem našel idatabáziWoS, kde jsem našel desetzáznamŮ, a jeho
H-index je 2.Tato čísla jsou pro studenta ČVUt určitě nadprůměrná a ukazují, že Jan Crha,
i když je na začátku své vědecké kariéry, tak je již velmi aktivní i v oblasti publikování výsledků.
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru

komentář: Jak jsem již uvedl v části aktuálnost tématu, hlavním přínosem dizertační práce je
vývojvysoce citlivých detektorů neutronů pro neutronovézobrazování, které mŮže pomoci
implementaci neutronového zobrazování na zařízením s nižší vydatností zdrojů neutronů (např
na výzkumných reaktorech nízkého výkonu) nebo nebo používat nové pokročilé metody
neutronového zobrazování na zdrojích neutronů s dostatečně velkou intenzitou svazku.
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aLFormální ú rava disertační ková úroveňcea
komentář: Text dizertační práce je kultivovaný a přesný, drobné překlepy a stylistické či
typografické nepřesnosti, kteqých je v prácijen minimum, nemají vliv na výslednou podobu
dizertační práce.
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Připomínky

K dizertační práci mám tyto další komentáře a dotazy:

1. Velmi mne zaujal článek v kap. 3 popisující modelování rálného detektoru výpočetním
programe Geant4. l když jsem s tímto stochastickým kódem nikdy nedělal, tak ze své odborné
praxe vím, že výsledky modelováníjsou závislé na knihovnách jaderných data, V textu jsem
nenašel (případně přehlédl) jaké knihovny jaderných dat už zda testová různé



knihovny jaderných dat, připadně prováděny citivostní analýzy jaderných dat z jedné knihovny na
celkové tlýsledky. Můžete se prosím v rámci obhajoby k tomuto vyjádřit?

2.V úvodní komentované části dizertační práce chybí popis toho, kde ve světě se detektory pro
neutronové zobrazování vyvíjejí a jak si ve srovnání s jinými vývojářskými centry stojí centrum
v PSl. Prosím o stručnou informaci v rámci obhajoby. Můžete prosím také stručně uvést, zda jste
s těmito centry spolupracoval (spolupracujete) nebo to byli fisou) vaši konkurenti?

3. Jsou detektory, které jste vyv'ljel, k dispozici i pro jiné uživatele než pro použití v PSl? Mohli
bychom např, my, výzkumná skupina neutronového zobrazovaní na FJFI, nějaký z těchto
detektorů výzkoušet na našem reaktoru VR-1?

4. Prosím uved'te, v jakém stavu je ted' publikování článků v kap. 2 akap.3 dizertační práce
(připravený k odeslání do časopisu, probíha recenzní řízení, akceptovaný a připravený k
publikování, kdy vyjde)?

5. Prosím u všech třech článků uvedených v kap, 1, kap. 2 akap.3 popište váš přínos, Co
konkrétně jste dělal a jak zásadníje váš příspěvěk k článku?

záv éreěné zh od nocen í d ise rtace

l přesto, že k práci mám několik drobných poznámek a dotazů, tak vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem lze jednoznačně konstatovat, že Ing. Jan Crha dizertační pracíjednoznačně
prokázal, že je schopen samostatné vědecké práce, kterou tímto doporučuji k obhajobě.

Doporučuji po úspěšné obhajobě disertační práce udělení titulu Ph.D ano X neE
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