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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Jedním z aktuálních problémů současné hadronové fyziky je experimentální studium 

struktury nukleonů jako složených systémů z konstituentů, jakými jsou kvarky a gluony. Jednou 

z klíčových problémů studia je zde otazka spinové struktury nukleonu, t.j. jakým způsobem je spin 

protonu tvořen příspěvky od spinů kvarků, gluonů a orbitálních momentů spojených s jejich 

možným dynamickým pohybem v nukleonu.  

 Předložená bakalářská práce je věnována analýze možností studia struktury nukleonu 

pomoci Drell-Yan (DY) procesu při rozptylu pionového svazku na příčně polarizovaném 

protonovém terči na zařízení COMPASS v CERN a s detekcí mionového páru. V práci autorka 

provedla zevrubnou analýzu nových možností získávání pozorovatelných fyzikálních veličin 

v novém plánovaném polarizovaném DY experimentu na zařízení COMPASS ve srovnání s 

možnostmi, které poskytuje studium semi-inkluzivního hluboko nepružného rozptylu 

polarizovaných mionů na polarizovaných terčích protonů a deuteronů. Podrobně popsala možnosti 

získávání partonových distribučních funkcí (PDF) a PDF souvisejících s příčným momentem 

hybnosti partonů (TMD), jejichž získání je hlavním cílem prvého ve světovím měřítku 

polarizovaného DY experimentu, realizovaného na zařízení COMPASS.  

 Autorka popsala činost jednotlivých komponent zařízení COMPASS nezbytných pro 

realizaci DY experimentu a podrobně se zabývala modifikacemi těch z nich, které jsou pro 

uskutečnění DY experimentu klíčové. Jde především o nový absorbátor pro odstínění produktů 

reakce kromě mionových párů a o nově upravený polarizovaný terč (příčně) polarizovaných 

protonů, jehož kompletace a testování se autorka zůčastnila.  

V ramci bakalářské práce autorka provedla analýzu dvou testových DY experimentů, 

provedených v roce 2009 a v roce 2014, sloužících pro vývoj a optimalizaci komponent komplexu 

COMPASS pro polarizovaný DY experiment v roce 2015. V prvém experimentu byl jako 

nepolarizovaný terč použit polyethylen (CH2) a ve druhém nepolarizovaný tuhý čpavek (NH3), 

jehož protony budou v polarizovaném DY experimentu v roce 2015 příčně polarizovány. 

Výsledky zevrubné analýzy provedené autorkou ukázaly schodu získaných výsledků 

s predpovědmi Monte Carlo vypočtů a s analýzou provedenou nezávislými metodami. Navíc 

vysledky analýzy provedené autorkou bakalářské práce druhého testového experimentu ukázaly na 

to, že se autorce podařilo významně optimalizovat podmínky zpracování dat a zanalyzovat 

produkci mionových párů a kinematických distribucí.  

 Práce autorky má vysokou úroveň prezentace současného popisu spinové struktury 

nukleonů a experimentálních možností jeho ověřování v experimentech typu DY. Autorka 

prokázala, že se velmi dobře orientuje v široké škále současného fyzikálně a technologicky 

náročného experimentu a v přístupech ke zpracování dat, které dovede tvůrčím způsobem rozvíjet. 

Výsledky práce autorky jsou významným přínosem pro úspěšnou realizaci unikátního DY 

experimentu na zařízení COMPASS. Je třeba vyzdvihnout, že práce je napsána v angličtině na 

velmi vyspělé úrovni s řadou názorných obrázků a grafů. 

Markéta Pešková prokázala potřebné jak teoretické znalosti, experimentální dovednosti a 

schopnost aplikovat a rozvíjet náročnou metodiku zpracování dat. Bakalářskou práci považuji za 

vynikající a doporučuji ji k obhajobě.      
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