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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Práce je věnována časové kalibraci hadronového kalorimetru Tilecal, který je součástí detektoro-
vého komplexu ATLAS. V současné době se znovu spouští urychlovač LHC, proto je otázka časové
kalibrace detektoru velmi aktuální.

Původním cílem práce bylo pokusit se „přenést“ časovou kalibraci z roku 2018 (konec minulého
období nabírání dat, kdy byl kalorimetr správně zkalibrován) do roku 2021, kdy na podzim probí-
hal první test pomocí tzv. splash případů. Zmíněný přenos kalibrace spočíval v porovnání výsledků
z laserových kalibračních dat. Autor se tohoto úkolu zhostil velmi pečlivě a poskytl nové kalibrační
konstanty pro test v roce 2021. Přenos kalibrace bohužel nezafungoval kvůli příliš mnoha změnám,
vylepšením a opravám, které byly v období 2019 – 2021 v experimentu ATLAS provedeny. Autor
proto dále odvodil novou časovou kalibraci z nabraných dat v roce 2021 a ukázal, že po takové kalib-
raci dostane ze zmíněných dat očekávaný výsledek.

Chtěl bych zdůraznit, že autor odvedl velký kus práce a v podstatě provedl dvě nezávislé analýzy
unikátních experimentálních dat. Při své práci se autor detailně seznámil s funkcí hadronového kalo-
rimetru a své výsledky dokonce prezentoval na dvou poradách mezinárodní skupiny ATLAS/Tilecal.
Skutečnost, že původní přenos kalibrace nevedl k úspěchu, není v žádném případě jeho chybou. Na-
vrhuji proto hodnotit práci známkou výborně.
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