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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Student Stanislav Poláček se ve své práci věnuje zpracování dat nabraných pro účely kalibrace
kalorimetru Tilecal experimentu ATLAS na LHC. V první kapitole přehledně shrnuje informace o
LHC, uspořádání detektoru ATLAS a jeho hadronového kalorimetru Tilecal. Druhá kapitola obsa-
huje popis experimentálního uspořádání kalibračního měření a původní příspěvek studenta, tj. měření
odezvy kalorimetru Tilecal na elektrony.

Pro studium odezvy musel student nejdříve z naměřených dat vybrat pouze elektronové události.
To se mu podařilo pomocí analýzy, při které zjevně využil standardní programové nástroje používané
v částicové fyzice jako je programový balík ROOT. Analýza využívá pro separaci elektronů něko-
lik měření a odvozených veličin, které jsou v textu přehledně popsány. Odezva kalorimetru je poté
vypočtena pro různé jeho buňky a pro různé polohy vstupu elektronového svazku do kalorimetru. Z
těchto informací je nakonec vypočtena korekce, která umožňuje mírně zlepšit energetické rozlišení
kalorimetru při měření elektromagnetických spršek.

Bakalářská práce Stanislava Poláčka je logicky uspořádaná a srozumitelná a odpovídá požadav-
kům na bakalářskou práci. Student správně cituje převzaté výsledky v celém textu. Práce vhodně
kombinuje jak rešeršní, tak vlastní výzkumnou činnost.

Připomínky:

• Rovnice (2.6) by měla být chápána jako součet kvadrátů, jak se snadno nahlédne v citaci [17].
Vámi vypočtená hodnota se tedy liší o více než 8%.

• Na Obrázku 2.4 se využívají prahové Čerenkovovy detektory pro oddělení hadronů od elek-
tronů. Nicméně i události pod vyznačenou mezí čerenkovsky svítí. Neořezáváte tedy pouze tak
pomalé částice, že čerenkovsky nesvítí, jak píšete v textu.

• Popisky os na obrázcích jsou často nečitelně malé.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

• Jakým způsobem byly určeny konkrétní hodnoty mezí v Obrázcích 2.12 a 2.13? Je možné
odhadnout, jak moc je zkoumaný elektronový svazek kontaminovaný hadrony?

• V textu zmiňujete, že hadrony, které se snažíte v analýze odseparovat, jsou především piony.
Jedná se o π+, π− nebo π0?

• Na Obrázku 2.4 jsou pod úrovní ořezu vidět částice, které čerenkovsky svítí, ale vyvozujete, že
to nejsou dominantně ani elektrony, ani hadrony. Které další částice to mohou být?

• Proč se jako absorbátor používá pro Tilecal Fe, ale pro LAr kalorimetr Pb a Cu či W?
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