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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Práce začíná stručným úvodem do teorie částicové fyziky a popisem experimentu ATLAS. Ná-
sleduje velice podrobný popis autorovy vlastní analýzy a pečlivá diskuze výsledků.

Grafická úprava práce je dobrá. Obrázky a grafy jsou přehledné, občas by ale bylo vhodné přesu-
nout detailnější popis z okolního textu přímo do popisku obrázku. Bohužel několikrát chybí popisky
os grafů (obrázky 3.3, 3.5, 3.8, 3.11, 3.13, 3.16).

Autor správně cituje převzaté informace. Seznam literatury je konzistentně formátovaný.
Jestli v něčem práce strádá, je to nižší jazyková úroveň a časté tiskové chyby. V práci se vyskytuje

množství stylistických nedostatků a gramatických a pravopisných chyb — nejčastěji mimo jiné špatná
interpunkce. Krom častých překlepů je v práci i množství nekonzistencí — mimo jiné pro některé
názvy částic je použito normální stojaté písmo, pro jiné kurzíva a pro jiné v různých částech textu
různý řez písma.

I přes množství připomínek práce splňuje všechny požadavky, aby byla uznána bakalářskou prací.
Vzhledem k nižší jazykové úrovni, která často zhoršuje čitelnost a srozumitelnost textu, častým tis-
kovým chybám a chybějícím popiskům os některých grafů navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře.

Drobné připomínky:

• Kapitola 2.3.3 o mionovém detektoru by měla být na stejné úrovni jako kapitola 2.3 o kalori-
metrech, ne její podkapitolou.

• Matematické výrazy by měly být gramaticky součástí okolního textu (z toho plynoucí inter-
punkce).

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

• V kapitole 2 zmiňujete, že v experimentu ATLAS jsou vnitřní i mionový detektor umístěny v sil-
ných magnetických polích. Jak se tato pole liší (orientace pole, magnetická indukce, tvar pólových
nástavců, . . . )?

• V kapitole 2.3 popisujete elektromagnetickou a hadronovou spršku. Hadronová sprška ovšem ob-
sahuje i elektromagnetickou složku. Jak tato složka vzniká?
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