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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Diplomová práce je věnována hadronovému kalorimetru Tilecal v experimentu ATLAS, speciálně 
problematice časové kalibrace tohoto detektoru. 
V první části práce se student věnoval kontrole časové kalibrace ve fyzikálních a laserových 
datech z roku 2018. Po pečlivé kontrole získat sadu korekcí, které byly následně uloženy do 
databáze a jsou připraveny pro nadcházející reprocessing všech fyzikálních dat nabraných během 
tzv. Run 2 (2015-2018).
Ve druhé části práce se student zabýval závislostí rekonstruovaného času na měřené energii v 
buňkách kalorimetru Tilecal. Použil k tomu speciální data s rekonstruovanými jety v tomto 
detektoru. Student prozkoumal různé závislosti a ukázal, že pomocí vhodné parametrizace lze 
popsat  pozorovanou závislost. Současně ukázal, že taková parametrizace nesníží pozorovaný 
rozptyl měřeného času v buňkách kalorimetru. Získal tak originální výsledky.
Vlastní práce a výsledky jsou dobře a přehledně zdokumentovány. Poslední kapitola je sice 
poměrně stručná, hlavní výsledky jsou zde ale popsány. Další testované parametrizace jsou pak 
součástí příloh.
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