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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Bakalářská práce Markéty Peškové je věnována studiu procesů Drella-Yana (DY) na spektrometru 

COMPASS v CERNu, na kterém se významně podílí skupina vědců a studentů z České republiky. 

Lze očekávat, že výsledky tohoto studia podstatně přispějí k ověřování kvantové chromodynamiky 

a k řešení problému spinové struktury nukleonu. Tím se téma práce M. Peškové stává aktuální pro 

současnou subjadernou fyziku. 

Autorka ve své práci nejprve popisuje fyzikální základy procesů DY i princip a uspořádání 

zařízení COMPASS, čímž dokládá, že studiem literatury získala potřebné znalosti pro svou další 

práci. Dále podává popis modifikací aparatury COMPASS prováděných v rámci přípravy 

experimentů plánovaných v rámci programu DY v roce 2015, zejména změn konfigurace 

polarizovaného terče a optimalizace kriterií výběru událostí v rámci systému sběru dat. K ověření 

správné činnosti jednotlivých uzlů aparatury a kriterií výběru událostí a jejich srovnání 

s předchozím stavem použila autorka re-analýzy dat získaných v pilotním experimentu z roku 

2009 a analýzy pilotního experimentu roku 2014. Ze srovnání výsledků obou pilotních 

experimentů vyplynulo, že zařízení COMPASS pracuje správně a je připraveno k zahájení 

hlavního DY experimentu v roce 2015. Autorka dále dokazuje, že použitá kriteria výběru událostí 

znatelně zlepšují rozlišovací schopnost v oblasti vysokých energií mionových párů, například obr. 

3.18 na str. 44. Současně dovede tyto výsledky kriticky zhodnotit a navrhnout další zlepšení 

výběru – například kriteria č. 6. 

V celé práci jsem nenašel věcné chyby. Práce je napsána v angličtině na velmi dobré úrovni. Text 

je doprovázen velkým množstvím kvalitních grafů, což velice usnadňuje porozumění dosažených 

výsledků. Některé pasáže práce mne vedly k dotazům, které uvádím níže. Těmito dotazy není nijak 

snížen celkově výborný dojem, který práce Markéty Peškové zanechává. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1. Čím se liší veličiny f a f ´ ve vztazích (2.1) a (2.2)? 

2. Jaké hladině věrohodnosti odpovídají chyby parametrů uváděných u obrázků 3.15, 3.16 a 

3.22, 3.23 ?  

3. Proč je potřebná přítomnost radikálů NH2 v terčíkovém materiálu k dosažení dynamické 

polarizace jader? Jaká je typická koncentrace a dlouhodobá stabilita těchto radikálů 

v materiálu terče? 

4. Existují ve světě také jiné experimenty zaměřené na studium procesů DY ve spojení 

s polarizací terče nebo svazku? Jaká je konkurence schopnost experimentu COMPASS 

s nimi? 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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