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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Diplomant se ve své práci zabýval určováním drah částic pomocí vnitřního křemíkového detektoru 
v experimentu ATLAS. Konkrétním úkolem bylo studovat vliv elektronů delta emitovaných při 
průletu částic na přesnost měření dráhy. Toto zadání bylo zařazeno mezi důležitá témata projetu 
ATLAS SCT. 
Diplomant ve své práci vycházel z algoritmu navrženého v interní zprávě experimentu ATLAS, 
citované v práci jako [3]. Jeho úkolem bylo navržený algoritmus implementovat do prostředí 
ATHENA, otestovat přínos této korekce a algoritmus rozvinout i pro dopřednou (endcap) část 
křemíkového detektoru. 
Diplomant se při řešení tohoto problému musel seznámit s principem detekce částic pomocí 
stripových křemíkových detektorů a dále s komplexním výpočetním prostředím ATHENA. 
Při své práci překonal řadu technických potíží. 
Diplomant odvedl bezesporu kus užitečné práce. Bohužel při řešení úkolu nevyužil dostatečně 
možnosti komunikace se členy kolaborace odpovědnými za řešení tohoto úkolu a jen sporadicky 
referoval o svých výsledcích na poradách projektu. Tím se mj. připravil o možnost získat cenné 
rady pro řešení obtíží i navržení dalšího postupu, což by mu umožnilo dosažení většího pokroku 
v tomto úkolu. Dalším důsledkem tohoto zanedbání je, že se v kolaboraci o jeho práci příliš neví. 
 
Práce je napsána přehledně, možná až příliš stručně. Jazykem práce je angličtina na dobré úrovni. 
Práce obsahuje několik formulačních či věcných chyb (např.: tloušťka hadronového kalorimetru se 
uvádí v interakčních délkách, a nikoliv radiačních – sekce 1.2).  
 
Vzhledem k uvedeným kladům i záporům se přikláním k hodnocení velmi dobře (i když si dovedu 
představit i hodnocení výborně v případě přesvědčivé obhajoby). 
 
Práci  
x doporučuji  
q nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
q  výborně   x velmi dobře   q dobře   q neprospěl/a 
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