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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Autor se v práci studuje produkci charmonií v proton-protonových srážkáćh v experimentu AT-
LAS na urychlovači LHC v CERN. V simulacích těchto srážek byl studován vliv nastavení Monte
Carlo generátoru na produkci charmonií, a dále byly porovnány simulacemi předpovězený a z dat ex-
trahovaný differenciální účinný průřez produkce charmonií a asociovaná produkce charmonií s jety.

Práce se sestává z úvodu a šesti kapitol. V první kapitole je stručně popsán Standardní Model
částic s důrazem na kvantovou chromodynamiku, popis jetů a charmonií. Následuje kapitola uvádějící
do problematiky těžko-iontových srážek. Detector ATLAS a urychlovač LHC jsou popsány v kapitole
čtvrté. Vlastní studentova práce je pak obsažena v kapitolách 4 a 5 a je shrnuta v kapitole poslední.

V kapitole 4 jsou popsány použité Monte Carlo simulace, varianty jejich nastavení: partonové
distribuční funkce (PDF), initial/final-state radiation (ISR, FSR), a dále ATLAS data použitá k po-
rovnání se simulacemi. Pátá kapitola shrnuje dosažené výsledky: malý vliv PDF funkcí na produkci
J/ψ , zatímco ISR a FSR má vliv velký. Porovnání dat z proton-protonových při těžišt’ové energii
7 TeV se simulace preferuje překvapivě simulace bez ISR a FSR. Zároveň byl ale odhalen velký
nesoulad v celkovém účinném průřezu produkce (viz. také otázka níže). Hlavním výsledkem práce
bylo studium asociované produkce J/ψ a jetů, která byla zkoumána jak v simulacích, tak v datech
proton-protonových při těžišt’ové energii 5.02 TeV. Opět byla pozorována silná závislost na ISR a
FSR. Jak v datech, tak v simulacích rostla relativní asociovaná produkce s příčnou hybností J/ψ (a
jetů), nicméně v datech je tato produkce výrazně méně častá než v simulacích. V datech byla také
kontrolována falešná asociovaná produkce, kdy falešný signál J/ψ byl zrekonstruován z dvou mionů
s invariantní hmotou mimo hmotový peak J/ψ . Překvapivě není mezi skutečným a falešným signálem
vidět velký rozdíl v asociovaná produkci.

Kvalitu práce trochu snižuje její formální úroveň. Narazil jsem na větší množství překlepů v textu
(včetně abstraktů), ale i např. v rovnicích (1.15, 2.6, 2.7), či chybějící popisky os na obrázcích 1.6.
V úvodních částech se vyskytují menší faktické nesrovnalosti, např. v délce detektoru ATLAS, ve
fyzikálním popisu kalorimetrů nebo v popisu triggeru - v počtu kolizí a frekvence zápisu, a také jedna
chyba v popisu Standardního Modelu ohledně hmot bosonů zprostředkovávajících interakce. V úvodu
práce bych také uvítal trochu podrobnější popis motivace provedených studií (viz. otázka níže) a dále
v textu také vysvětlení některých pojmů, které pro člověka mimo fyziku težkých iontů a jetů nemusí
být hned zřejmé (elliptic flow, protojet).

Práce je první náhledem na asociovanou produkci charmonií a jetů v datech z experimentu AT-
LAS. Student splnil zadání práce, prokázal pochopení dané problematiky i osvojení si příslušných
postupů analýzy a přidružených softwarových nástrojů, a dosáhl originálních výsledků. Oceňuji, že je
práce napsaná v angličtině. Práci doporučuji k uznání za diplomovou. Mám k ní několik doplňujících
dotazů, nicméně pokud budou dovysvětleny uspokojivě, přikláněl bych se, i přes pár výše zmíněných
nedostatků, k hodnocení "výborně".

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

• Jaká je motivace pro studium této konkrétní asociované produkce charmonií a jetů ? Je nějaký
předpoklad, že by v těžko-iontových srážkách byla např. modifikována jinak než neasociovaná
produkce charmonií ? Nebo je to způsob jak studovat korelace jet-quenchingu a potlačení produkce
charmonií ?

• Jaký je rozdíl v totálním účinném průřezu ze simulací programem PYTHIA při zapnutém a vypnu-
tém ISR a FSR ? Předpokládám správně, že grafy 5.3 jsou také normalizovány tak, aby v prvním
binu dosáhly stejného účinného průřezu ?



• Na straně 33 popisujete velký nesoulad mezi simulacemi a daty v absolutním účinném průřezu.
Bylo při získávání této hodnoty z programu PYTHIA vzato v úvahu, že byly povoleny jen některé
rozpady ? Tedy byl započítán větvící poměr rozpadů vybraných částic na J/ψ a rozpady J/ψ jen
do mionového kanálu ? V článku je totiž srovnání i se simulacemi (byt’ sofistikovanějšími než čistá
PYTHIA), ale byla tam nalezena dobrá shoda. Nicméně je možné, že sofistikovanost těchto simulací
mohla být rozhodujícím faktorem.

• Jak popisujete, ISR a FSR významně ovlivňuje frakce ρ asociovaných J/ψ s jety. Které z čísel ve
výrazech (5.1) a (5.2) je více ovlivněno: N J/ψ

jet nebo N all ? PS: Chápu dobře, že N J/ψ

jet a N jet
J/ψ

jsou
ve skutečnosti stejná čísla ?
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uznat jako diplomovou.
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