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Hlavním cílem analýzy, jež je v této dizertační práci popisována, je měření inkluzivního 
účinného průřezu produkce jetů experimentem ATLAS na urychlovači LHC v CERN, tedy těch 
případů, kdy se v detektoru ATLAS pozoruje alespoň jeden jet. Výběrová kritéria vyžadují 
takové jety, jež jsou dobře pochopené a pro něž je energetická škála stanovena s dostačující 
přesností. Inkluzivní účinné průřezy produkce jetů byly již naměřeny pomocí dat z roku 2010 
s integrální luminozitou 37 𝑝𝑝−1. Tato dizertace ukazuje výsledky z nejnovějších dat, a to z roku 
2011, užívajíce plnou luminozitu 4.5 𝑓𝑝−1. Vzhledem k vyššímu množství měkkých 
doprovodných proton-protonových srážek (tzv. pile-up) v novějších datech se analýza soustředí 
na tu oblast rapidit, y, která není tolik ovlivněna tímto pile-up, tedy | y | < 2.8, zato proměřuje 
oblast vyšších příčných hybností jetů, 𝑝𝑇, dosahujících až hodnot 2 TeV. Nejdůležitější částí 
detektoru ATLAS pro měření jetů je kalorimetr. V průběhu roku 2011 bylo kvůli různým 
problémům odstavenou několik modulů hadronového kalorimetru TileCal a tato dizertace 
popisuje dvě softwarové korekce, jejichž cílem je opravit energii a počet jetů mířících do takto 
postižených oblastí TileCal, a jejich účinnost a vliv na konečná spektra 𝑝𝑇 jetů.  
 
Disertační práce má 110 stran, sestává ze 6 hlavních kapitol, z obsahu, seznamu tabulek a 
použitých zkratek, dodatku A a seznamu literatury čítajícím 89 referencí. Práce je napsána velmi 
dobrou angličtinou, logika řazení faktů a vyjadřovací schopnost jsou na velmi dobré úrovni. 
Hlavní a důležitá fakta jsou vhodně ilustrována – až na výjimky, které jsou diskutovány níže.  
 
V první kapitole je nastíněno teoretické pozadí, zejména tedy základy Standardního Modelu a 
fyziky jetů, založené na Kvantové Chromodynamice, partonových distribučních funkcích 
protonu (PDF) a na jetových algoritmech, zejména na algoritmu anti-kt, použitém v analýze.  
 
Druhá kapitola se věnuje popisu LHC, detektoru ATLAS s důrazem na kalorimetry, které jsou 
pro měření jetů nezbytné, a pak také popisu kalibrace topoclusterů, základních objektů 
kalorimetrů, a kalibrace energií jetů a odhadu jejích nejistot, které tvoří nejpodstatnější část 
celkové systematické nejistoty v mnoha analýzách zabývajících se jety.  
 
Třetí kapitola popisuje práci, za niž byl doktorand zodpovědný v kolaboraci ATLAS, tedy dvě 
alternativní softwarové korekce nefunkčních modulů hadronového kalorimetru TileCal. Jedna je 
založena na odhadu energie nefunkční cely ze znalosti energií cel okolních, druhá je založena na 
znalosti tvaru jetů. Žádná z metod není ideální, byla však vybrána ta druhá, neboť v rámci testů 
s dijetovými případy se stejnými hodnotami 𝑝𝑇 dávala lepší souhlas mezi 𝑝𝑇 těchto dvou jetů. 
Souhlas na podobné úrovni je dobře modelován i v umělých (MC) případech.  



 
Čtvrtá kapitola podrobně popisuje cestu od výběru dat, tedy relevantních případů, přes korekci 
detektorových efektů a migrací případů mezi jednotlivými biny v 𝑝𝑇 proměnné pomocí 
unfoldovacích procedur až po opravu neporuchových jevů pomocí MC případů tak, aby výsledky 
mohly být srovnány s teoretickými výpočty vyšších přesností, než jsou dostupné v MC 
generátorech případů. K tomu je zapotřebí odhadnout všechny experimentální nejistoty, přičemž 
mezi dominantní patří nejistota ve stanovení energie jetu, a také nejistoty pro opravy 
neporuchových jevů a samotných teoretických výpočtů vlivem nejistot ve volbě tvrdé škály 
(faktorizační i renormalizační), PDF a vazbovém parametru silné interakce. Nakonec jsou 
naměřená spektra 𝑝𝑇 jetů pro dvě hodnoty poloměru jetů R = 0.4 a 0.6 srovnána s předpověďmi 
programu NLOJET++ pro různé PDF protonu a s předpovědí generátoru případů POWHEG, 
v němž je hadronizace prováděna pomocí programu PYTHIA. V rámci celkových chyb jak 
v datech, tak i v NLOJET++ (ty jsou v obou případech ve většině měřeného fázového prostoru 
na úrovni 10%) se pozoruje celkový souhlas, přičemž jisté diskrepance se objevují v jistých 
částech fázového prostoru a pro jisté PDF, což jsou velmi užitečná zjištění pro strůjce 
teoretických výpočtů, či PDF.  Naměřená data jsou též srovnána s výsledky z opublikované 
analýzy založené na datech z roku 2010 a pozoruje se uspokojivý souhlas v rámci celkových 
chyb. Ty jsou viditelně menší pro nová data, a to jak díky menším statistickým, tak i menším 
systematickým nejistotám.    
 
Dizertační práce se čte dobře, ještě lepší čtivosti se mohlo dosáhnout důkladnou kontrolou 
anglického pravopisu (časté užití criterium místo criterion, lays místo lies) a omezil se žargon 
(hard pile-up, hardest primary vertex, bug, lowest, hardest trigger atd.). Některé obrázky trpí 
nedostatečným označením (např. obr. 3.2 a) i b) užívají stejné označení na ose x, obr. 4.14 a) i b) 
užívají stejné označení na obou osách a obr. 4.15 obsahují stejnou legendu), ačkoliv popisky pod 
obrázky tyto nedostatky zčásti napravují.  
 
Body, které mi v disertaci chyběly, kterým jsem neporozuměl, nebo které by stály snad za 
zamyšlení, jsou následující:  
 
- Bylo by užitečné vidět obr. 2.8 i pro R = 0.6 a také krátce podiskutovat zlepšení nejistoty ve 
stanovení Jet energy scale (JES) oproti datům z roku 2010 (které je avizováno na zač. kap.4) a 
případně srovnat s tím, co bylo dosaženo na Tevatronu v Run II.  
 
- Chybí popis a diskuse výsledků pro všechny zdroje nejistot pro teoretické výpočty (obr. 4.1 a 
4.2). Tedy jaké se pozorují závislosti a lze-li je nějak vysvětlit. Proč se jako nominální pro odhad 
neporuchových efektů používá PYTHIA 6.427 s nastavením Perugia a proč jiný model dává jiné 
předpovědi? Proč variace tvrdé škály oběma směry způsobuje vesměs pokles účinného průřezu? 
Nemá vliv nejistoty v PDF, který se pozoruje nesymetrický pro vyšší 𝑝𝑇, nějaké vysvětlení? 
 
- Jaký je důvod k užití jednoho nastavení modelu PYTHIA 6.427 pro kalibraci energie jetů a 
jiného pro opravu dat o detektorové efekty? 
 
- Několik otázek k unfoldovací proceduře: k závěru, že jistý model můžeme použít k unfoldingu, 
potřebujeme, aby byly splněny dvě základní podmínky:1) dobrý popis tvaru spekter v základních 
proměnných – na obr. 4.7 vidíme, že inkluzivní spektrum pro |y| < 0.5 ukazuje odlišný tvar 



v datech než v MC. Bylo by vhodné vidět i popis dalších proměnných, například počet jetů, či 
tok energie v kalorimetru. 2) Dobrá korelace mezi detektorovou a částicovou úrovní alespoň v té 
proměnné, v níž provádíme unfolding, tedy v 𝑝𝑇, ale i v proměnné, která také vystupuje 
v konečných výsledcích, tedy y. Míra korelace se také vyjadřuje pomocí migrací a purit.  
- Je možno blíže vysvětlit, proč metoda IDS vyžaduje slušný popis dat na částicové úrovni 
modelem, který se používá k opravě detektorových efektů?  
- Jaká je frakce případů na částicové úrovni z pile-up případů s jety, jejichž 𝑝𝑇 > 84 GeV? Bylo 
by možné odhadnout frakci případů, kdy jet na detektorové úrovni s 𝑝𝑇 > 100 GeV pochází z 
jetu na částicové úrovni s 𝑝𝑇 < 84 GeV?  
- Nevychází pro výpočet biasu v bin-by-bin metodě definitoricky jednička?  
- Není velký bias v obr. 4.10 způsoben velkou statistickou chybou? 
- Proč se s rostoucí iterací zvyšuje statistická chyba? Pokud tento rys nutí k použití jen 1. iterace, 
nevyužívá se potenciál iterativní metody. Bylo by také užitečné vidět konvergenci výsledků 
s rostoucím počtem iterací.  
- Obecně by bylo velmi užitečné v sekci o unfoldingu ukazovat výsledky pro všechny intervaly 
y, zejména obr. 4.12, 4.13 a 4.14.  
- Z obr. 4.13 vyplývá, že dva biny 𝑝𝑇 na začátku spektra mají purity pod 50% - je tedy splněna 
podmínka na str. 63? Neměla by tato informace být vidět i na obr. 4.14? Bylo by užitečné vidět i 
migrace z oblasti mimo měřené spektrum, tedy pro 𝑝𝑇 < 100 GeV (a dokonce 𝑝𝑇  < 84 GeV) – 
jsou v obr. 4.14 vidět? 
 
- Je obr. 4.17 a) konzistentní s obr. 4.18 a), tedy rozdíly kladné pro LogNorm a záporné pro 
Gauss? 
- Obr. 4.21: Není informace o oblasti 𝑝𝑇 > 100 GeV, kde vlastně začíná měření.   
- Výběr MC: poctivé by bylo vzít úplně odlišný model, vytvořit z něj transfer matrix, unfoldovat 
data a porovnat s nominálními výsledky. Děje se tohle při popsaném postupu v sekci 4.4.7? Dají 
se nějak vysvětlit závislosti pozorované v obr. 4.24?   
- V obr. 4.27 a 4.28 jsou použity velké hodnoty 𝜇𝑎𝑎𝑎. Jsou relevantní pro prezentovanou analýzu? 
 
- Data z r. 2010 jsou systematicky níž než data z r. 2011 pro | y | < 2.1, naopak systematicky výš 
pro | y | > 2.1. Dva body pro obě hodnoty R jsou mimo systematické chyby. Bylo by možné tyto 
skutečnosti krátce prodiskutovat? Stačí zmínit hlavní rozdíly v experimentálních technikách 
užitých pro data z r. 2010 a 2011.   
 
 
Výsledky jsou původní, nové a vhodné k dalšímu srovnávání jak s teoretickými výpočty, tak s 
předpověďmi generátorů případů. Prezentované výsledky jsou již veřejné a opublikované v 
článku za kolaboraci ATLAS. Z výše uvedeného je patrné, že doktorand je schopen samostatné a 
tvořivé vědecké práce. Proto doporučuji tuto práci akceptovat jako dizertační a po úspěšné 
obhajobě udělit Mgr. Vojtěchu Pleskotovi akademický titul pilosophiae doctor v oboru Fyzika, 
Jaderná a částicová fyzika. 

 

Praha, 13.05.2015                                                                               Mgr. Marek Taševský, PhD. 



 

 


