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Oponentský posudok Habilitačnej práce predloženej uchádzačom

Mgr. Róbertom Breierom, PhD.

“Monte Carlo simulácie pozadia detektorov v podzemných laboratóriách”

1. Aktuálnosť témy

Habilitačná práca prezentovaná Mgr. Róbertom Breirom, PhD. s názvom “Monte Carlo simulácie pozadia

detektorov v podzemných laboratóriách” je prierezom hlavných výsledkov prác uchádzača zaoberajúcich sa

štúdiom pozadia troch detektorov, a to HPGe detektorov v podzemných laboratóriách všeobecne a dvoch

konkrétnych detektorov, CRESST a SuperNemo. Autor v práci primerane a zrozumiteľne zdôvodnil potrebu

takýchto štúdií z pohľadu potrieb súčasnej experimentálnej fyziky, a to predovšetkým v oblasti návrhu

a konštrukcie detektorov pre výskum tmavej hmoty (dark matter), sledovanie ojedinelých javov v jadrovej

a časticovej fyzike, napríklad bezneutrínovej dvojitej beta-premeny 
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Se a merania aktivity vzoriek životného

prostredia. Vo všetkých týchto prípadoch v podstate ide o merania extrémne nízkych aktivít, pri ktorých je

znalosť a eliminácia pozadia kľúčová. Konštatujem preto, že téma predloženej habilitačnej práce je mimoriadne

aktuálna, veľmi zaujímavá a tiež prínosná, nakoľko jej metódy a postupy sa dajú využiť aj v iných

experimentoch.

2. Originalita práce

Podľa oficiálneho Protokolu o kontrole originality, habilitačná práca vykazuje 2.16 percentnú zhodu

s inými publikovanými prácami. Z toho jednoznačne vyplýva, že práca je originálna.

3. Formálna koncepcia a úprava práce

Práca pozostáva z dvoch hlavných častí, a to originálneho textu a súboru vybraných relevantných

publikácií uchádzača týkajúcich sa témy habilitačnej práce. Oceňujem prístup autora, že tieto dve časti sú

náležite vyvážené, t.j. že si „nezjednodušil život“ tým, že by prácu zostavil prevažne len z publikovaných

článkov, aj keď je takáto možnosť oficiálne prípustná. Na druhej strane, v originálnom texte práce sa

nevyvaroval viacerým chybám a nedostatkom, ako napríklad opakované použitie predložky „z“ so siedmym

pádom, či dokonca, na strane 41, „ ... v separátnom GEANT4 modely ...“.  Diskutabilný je aj pojem „premenová

rada“. Keďže pojem „rádioaktívny rozpad“ bol oprávnene a opodstatnene nahradený pojmom „rádioaktívna

premena“, musí „znášať následky“ aj pojem „rozpadový rad“, avšak na nahradenie slova „rad“ slovom „rada“

nevidím v tomto prípade dôvod. Okrem toho sa dopustil aj viacerých pojmových nepresností a nedôsledností.

Napríklad na strane 16 je v texte zadefinovaná ÚČINNOSŤ tienenia s odkazom na obrázok 3, kde je ale
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vynesený FAKTOR REDUKCIE POZADIA s hodnotami väčšími ako 1. To je síce v intuitívnom súlade 

s definíciou, aj keď táto predstavuje zrejme pomer dvoch čísiel, ktoré sú nesprávne nazvané ako „spektrá“. Nie 

je teda jasné, či ide len o pomer početností v spektrách (pri tej istej energii, resp. v tom istom kanáli), alebo 

napríklad o nejakú plochu získanú zo spektra v istom energetickom intervale a pod. Inými slovami, neviem, čo 

si mám predstaviť ako „podiel dvoch spektier“.  Pretože na nasledujúcej strane (strana 17) sú na obrázku 4 

porovnávané dve spektrá a autor konštatuje, že „ ... celková početnosť je vďaka aktívnemu tieneniu znížená 

s faktorom 0.72“. Pojem „celková početnosť“ naznačuje, že sa jedná o plochu pod spektrom, t.j. sumu 

početností vo všetkých kanáloch. Prosil by som vysvetliť tieto pojmové nejednoznačnosti. Na obrázku 7 sú 

porovnané a farebne odlíšené namerané a simulované spektrum, ale nie je uvedené, ktoré je ktoré. 

Aj keď uvedené nedostatky nijako nespochybňujú dosiahnuté výsledky uchádzača, značne znižujú 

zrozumiteľnosť textu, ktorý je aj bez nich mimoriadne náročný na porozumenie. 

 

4. Zhodnotenie vedeckej práce a vedeckého prínosu 

Vedecké prínosy uchádzača sú sformulované v habilitačnej práci na strane 44 a 45 a plne sa s nimi 

stotožňujem. Jeho členstvo v menovaných kolaboráciách jasne preukazuje, že Mgr. Róbert Breier, PhD. je v 

odbore Fyzika uznávanou vedeckou osobnosťou v medzinárodnej vedeckej a odbornej komunite. 

 

5. Zhodnotenie pedagogickej práce 

Mgr. Róbert Breier, PhD. v materiáloch priložených k habilitačnej práci uvádza celkovo 40 hodín 

realizovanej pedagogickej činnosti v 4 rôznych predmetoch. Zaujímalo by ma, na profilácii ktorého z týchto 

predmetov sa najaktívnejšie podieľal, resp. prispel k formovaniu jeho obsahu a náplne. Trochu ma prekvapilo, 

že neuvádza vedenie študentských prác (bakalárskych alebo diplomových). Pri zaujímavosti témy, ktorej sa 

venuje, by to bolo určite pre mnohých študentov veľmi prospešné. Napriek tomu konštatujem, že Mgr. Róbert 

Breier, PhD. preukázal schopnosť pedagogicky pôsobiť v odbore Fyzika na vysokej škole. 

 

6. Záver 

Na základe vyššie uvedených skutočností, predložených materiálov a habilitačnej práce konštatujem, že 

Mgr. Róbert Breier, PhD. spĺňa podmienky pre habilitačné konanie a odporúčam udeliť mu vedecko-

pedagogický titul 

      d o c e n t 

v odbore Fyzika. 

 

Bratislava, 10.04.2022 

Prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. 


